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 وترا غابطلا ةيادإ
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 انتل بسوي



 «هللا لوسر ىلع مالسلاو ة ةالصااو ف دجلا

 نم لوالا مسقلا ميط ىلا ىلاعت هللا انقفو دقف دعبامأ

 هحيفع صا لعب أ 6 بيج وهوتافللاو ءامسألا بيذه

 ىناثلامسقلا عبط ىلع دجلا هللو انمزع دقو هلوصأ ةمجارمو

 هنالك طيضا نأ ترتخا تنكو تاغللا سيذهم وهو هلم

 ركذي هنأ هتدجو هتملاطو هتحفصت نأ دمب ىنأ الا ةيلصألا
 دصقي نأ نودب اهتدام تحنلخدب امم هديربام نيبب مث ةماكلا
 اهنووح بنحب ةلكلا ةدام ركذي لب مسالا وأ لعفلا اهب

 رسفيولامفالاو ءامسم هل نم بتكلا ىف مو ام ىلع ملكتي 3

 ىلع ىفقأ الئلاهلكشو تاكرحلاب اهطبض نع تمجحاف اهيناعم
 ىلاتاماكلا نم ىفخامتلكشو الغف وأ امسا اهنوكب ةملكلا

 همامتأ ىلأ ىنقفوي نأ لأسأ لاو الصأ تلمج ةداع تسيل

 ©. ميركلا هبجول اصلاخ ىلمع لمح نأو

 ةيرينلا ةعابطلا ةرادإ ريدم

 ىقشمدلا رينم د



 1“ هر مر ص قادس ا 7
 2 ل مول مت

 مرك ا رمت الو رسي بر

 فلالا فرح

 ةزمهلا رسسكب فور.م طبالا (طبأ)
 ريكذتلاو ث ين أتلا نائل هيفو ءابلا ناكساو
 لاق ريكذتلا امهحجرا ةذالا لهأ اهاكح

 (1) ثنؤي هقوركذم طبالا تيكسلا نبا

 ما ىلع بالا قاطي (وبأ )

 ىو كا نب سنأ ثيدح ى ةناوع

 أ ميلس ما كميه ال هلع يلام هلل

 د ميلس مأهمأ جوز ةحلط وأ ةنعبو

 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلم هللا لومر

 أ هيلع هللا ىلص هللا لوسو ىنأر اف سنأ

 1 0 بوثلا لخدي نأ وهو مارحالا يف

 ”]هعمسو ناوبا هتينثت نال واو بالا مالو (0)

 ىفو معن تلق كوبأ اناعد لاق سو هللاو
 لاق كوبأ كاسرأ ةياور
 يفوكوعدي ىأ نأ هلا لوسواي سنأ لاق
 هاتب أي تلق تعجر اماف سنأ لق ةياور

 ملسودل اوهيلعهثا ىلص هلا لوسرأ تلق دق

 ش )0 تبأأي ةياور فو

 نم ريسسلا باتك ىف هلوق ( لثأ )
 ىبأ ثي ثب دس ىف بلسلا لصق ىف بذيملا 0

 تاباور يو مهل

 لام لو ال هن ٌو هنعىلاعت هللا ىهر ةداتق

 دعب ةحوتفم ةزمي وع مالسالا ىف ةتلثأت

 ةائنمم ةددشم ةثلثم ءاث اهدعبو هاتلا

 وأ ةالصلا يف طبأتلا هنمو بكتمملا نطاب ىا هطبأ تت هلمح ءىعلا طبأتو طابآ هعمح ()
  رسألا هك ىلع هيقايف ىيلا هدب تحث

 , باسأو ببسك هاب



 نجأ لانا نم 3

 أ | حتنب ةلثالا نم ذوخأم وهو الصأ هتدختا
 ليثأتلاو "ثلا لص ءاثلاناكسا وةزمهلا

 ليثأو لثؤم دحم لاقي ليصأتلا

 ' ف (مأ)
 دحأ دبز نب كيوس نع ءاقلخلا يف ليقام

 لاق نيممجأ مع ىلاعث ل ىضر ةرشملا

 تدبشولو ةنملا يف مهنأ ةعسنلا ىلع دبشأ

 2 ىباطاعا لاق (1) منيإ ل رشاعلا ىلع
 6 !ناكم مثيإ لوقت 37 ضعيل ةنل

 مومالك ىف رئاظن هلو

 دحاولا ل : رجأ /

 ارجأ 1 ىالغترجأ لوقي نم برعلا نم
 | هترج اورجؤ٠ وهفاراجياهثرجاوروجام وهف
 دربملا لاقو لاق رجاؤم وهن هيلعاق ىلع

 0002 8 5 اس
 دودم زيغ ىوامو ىراد تزجا لاشي

 ارابحإ رثكأ لوالاو ادودمم هترجأو

 ١ ىرهزالا لاق 8 ىدحأولا مالكأ ذه ةراجتأو

 باو ريمالا ر حر بايثلا هلصأ ميلا ممتخلا مرش ىف

 باوئلاوهبيثي ىأدبعلا رجأي ىلاعآ هلئاو هئم

 ا 0 هال لع ع
 ناد عجد ىأ باوسلا بأ ند“ ص ووعلا

 تلق هيلا يدسأام لثم هضوعي ببثاا

 ملا رسك ةراحالا هيف روبشلاو
 "ذنبا "ويس سيك اسس مير كرو و

 باب يف دواد ىبأ ناس

> 1 

 ٌآ

 ةزع لا مط َّ اذ

 هلا رسكإ ضصاخالا (صجأ )
 رم اهلي نون ريسغ نم ميجلا ديدشنو
 قشند لها ةيمسأ ىذلا وهو فورعم

 يرهوالا لاق ةصاّخإ ةدحاولا خومللا

 داصلاو يلا نالاببرعسإل ىعي ليخد وه

 مالك ىف ةدحاو ةماك ىف ناعتجتال

 برعلا

 هيبنتلاو بذهم لاف رركن دق (ل ا
 ليجعل 2 نادئاعتلا فلتخا اذ هلوذ «هلإ  ءاع هل 3

 هةيميقح هيلع كشيدق هليجأت وأ ضوملا 1

 دقق اهدحأ ىف ائاتخاام لاقيو امبنيب
 امهنيب همج يف ةدئاف الذ رخ الا ىف افلتخا

 سيلو ناترود امهناب باجيف راركت هيف

 امهدحأ لوقي نأ هليجعت ىف !مفالتختت |
 اههنالتخاو لج ؤءوهرخ اللوق ولاحوه

 لجؤم وه امهدحأ لوقي نأ هليجأت ف

 نيربش ىلا رخ آلا لوقيف رهش ىلا
 ديدشتوةرمطلا رسكبةناّجالا (نجأ)

 ىذلا ءانالا وه نيجاجإ ابممجو مجلا
 لاقي الو ىرهوجلا لاق بايثلا هيف لسغت

 اعلا بع بيك اذ هلودو هن تك اماعلا اع محققا مللت هأرقد زا
0 

ُ 5 
 دم

 لاق هدنس يف دولد وبأ لاق دقو لوقا . ةثلثم هاث اهدعب ءايلا نوكسو هلوا رسكب وه (1)

 . مث لوقت برعلاو سيردا نأ



 رخآ ىلا رخانم

 اهبفلسغب ىلا ةثاحالا هيشن هيلع طوحم

 أ الا رخآلا ىف طرتشي الو (رخأ)

 لو الاامأ ةثالثلافلوقيف ءىش مدعيا قم

 ىلا ىوأف مدحأ امأ ةثالثلا ثيدح هئمو

 امهيحيح صقهايؤر حا رخ الاامأو ىلاهتهللا

 ضيا نمىلاثلا ىف طيسولا ىف هلمدتساو

 هللا لق ىلاعت هللا هاما نم رخآلاو
 مامالا لق ( رخ الا ولوالا وه ) ىنامت

 ةياده باتك ىف ىالقابلا < وب

 رخالابدارملا مالكا ع لع ىف نيدشرتسما

 هتامص ىلعو رداق ماع ىلامتو هلاحيس هلأ

 كل ذك نوكيمت أو لزالا يف اهيلع ناك ىتلا

 ا مومولع نالطبو قالا ثتوع كعب

 ا

 ا مبمأسجأ ضاقتناو مردقو مهسأوحو

 مسالا أذهب ةلزؤممملا تتناعتو روصو

 اهياهذو ماسج.الا ءانق ُق هب اوجتحاو

 كلذ فالخ قللا لهأ بهذمو ةيلكلإب
 دعب رخآلا هنا. ىلع رخآلا ةلزتعملا تلهق

 قيس اع ينالقأم لا باحأو «قلخ ءانق

 رخافاممومتلعب هئافصب رخال تارخأ نإ 50 امص كالا نا ىلإ نأ

 | نم ىب نم ر خخ لاقإ اذُهَو لآ قيسأم

 ءانق داري الو هنايح دارب نال نالف ىف

 ن

 د وجو رارمتساو اريدعو ماتوم رهاوج

 لطيفلاب ىلع رطختال امن اذه ناف اهئازجا

 رخ الاب ميقلعت

 دمحا نحلا وبأ مامالا لاق ( وخأ)

 لمجلا هباتك 5 ىوحتلا ىوغللا سرأاف نب ا

 ضعب لاق لاق هتيرحن لثم ءىثلا تيخأت

 ىخاتل ناوخالا ىس ملعلا لها

 لعلو لاق رخ ألا هاخأتام رخ الابامبنم
 نوكيام ءاخ راو أذو نم ةقدسم ةوخالا

 ةدالل ولةوخالان أر كذو لاق ناوخ

 ثتحألا ىلا ةيسنلاو ءاقدصالل ناوخالاو

 الا
 أ

 دحأو

 الا نيب

 ىلاو ةزمملا مب ىنعب ىرخأ

 نيلرك ذام رخآ اذه اهحتنب ىدي ىوخأ

 ََّ ىلع نسسحلا ويامامالا لاقو . صراف

 طيسأاهباتك ىف ىلاعت هلل ههحر ىدحاولا

 هنمعلا  م>حبصأت) زيذ :علا نآر هلأ ريستل ف

 ةغالا ىف خالا لصأ جاجزلا لاق لق( انا وخإ

 هدصتم الأف بلطلا وهو ىشرتلا نم

 نا ةقادصلا ىف وه كاذكف هيخا دصقم

 رك
 ماحوبا لاق ىدحاولا لاق ةيحاص ديري اا

 ةقفاوم ناوخالاع نددحأو لك زك ةدأرا قت

 نلسعا لق ا هأ لق

 أدوو مح وبأ لأق هفادصلا ف ناوخالاو

 ةوخا ءايسل الاو ءاقدصضالل لاق طلغ

 اس سيل ف ةوخالا ةرسبلا



 ا

 نونمؤملااا)ىلامتوهناحبسملا لاقناوخاو

 وأ ) لجوزع لاقو بسنلا نيمي مل (ةوخإ
 هلو بسنلا ىف اذهو (؟ةناوخا تويب

 / ىف ناوخالا ىف ءاج اممو تلق ملعأ ىلامت

 نضضني تانمؤملل لقو) ىلاعتهلوق بسنلا

 | نيدبيالو نهجورفنظفحي و نهراصب | نم

 نه رم نيرضيلو اهنم رهظام الا نمذيز

 | (نوتلوعبلالا نمتاي زنيدبي الو نهجويج ىلع
 ( نمماوخإ ىب وا نمناوخأ وأ )هلوق ىلا اذا بطرلا صقنيأ لاققرمتلب بطرلا

 تيكشملا نيا ركذو

 اهمضوةزمهلارسكب ةوخأ و ةوخاخالا مج

 ناتغإ

 ناذأو مالسعألا ناذألا ( نذأ )
 | نيذالاوناذ الاهيفلاقي وفورممتالصلا

 | ةالصلا تاقواب لمملا نذ وأ وه نيذالا

 حرش فىرحزألا لاقو لوفم ىنمي ليمف
 كلوق نم مءا ناذألا رصتخلا ظافلا

 هتلعأىأاناذي مث ذوأ اذكيانالف تنذآ
 هما لا كد عا ايحذاعا
 هرزاصأا مداعأ أه زاط

 يل نانو انينت

 نذؤلا نذا لاقيو
 ةالصلاتقوب سانلا معأيا

 1 1 دبه . 8

 لصاو لق ردصلا مضوم مسالا عضوف
 / سانلا ناذآ ىف ىتلب هلاك نذألا نم اذه

 |اويدت دق مهنأ اوءلع هوعمس اذاام هتوصي

 | ىف لاقي هنأ هريغو

 برأ ىلا نذأ نم

 لسو هل أو هيلع هلا ىلص هلوقو ةالصلا ىلا

 ىثل لات هللا نذأام»

 ميس ةب لوقو لاذل . هن ذاك هل قو لاذلا رسكب ن نذأ
 2-0 ب

 ايل لامت هللاو عمتساام ةأئمم ىورملا لاق

 هلوقف 6 ى وذل هيذاك 0

 لاذلا

 ع 7 6
 ةزمشأ معي ند الاوعمس نع ممس هلذش

 ناويحلا نذا اهنيكسو لاذلا مغبو
 31 تضع |
 لس ثويدحلا قو ةئيدا اهريغصتو ةئنوم |

 عيب نع ملسو هلآو هيلع هللا لص ىنلا

 1 هلوقف نذإ الف لاق معن لي: سيب

 اذافنوزلاب بتكب باودو ةأفاكم ىف رح

 تيأر لوقت م اذا تلق نذا ىلع تنقو

 ىرهوجلا هلق اديز

 زو الو هيبنتلا ىف هلوق (برأ) 1

 اهاصاح ةريثك تانا هيف نوبب'رألا عي

 نوبرءو نابرأو نوررأو نوبرأبكس

 ىف ةبتق نإ هذ نابرسعو نوبرعو

 ىف امهدحأ بتاكلا بدأ نم نيمضوم

 ىف رخآلاو(هيف دازيو هنمصقتبام) باب
 نوبراو نابرا تافل ميرا هيف ءاجام باب
 ةزمشأ مغب ىلوالا نوبرعو نابرعو

 تشب ةيناثلاو ءابلا مضو ءارلا نوكسو

 هذهو ءايلا مو ءأرلا نوكسو ةزيهأ

 ىلع ةعبارلاو ةئئاثلاو هيبنتلا ىف ةروكذملا



 برأ
 نيسعلاب امهنأ الا ةيناثلاو ىلوالا لاثم
 وك ذوةبيتق با هك الم اذه ةزمطلا لدب

 مغلاب نوبرعو نابرع محلا بحاص

 نيعلا حتذب نوبرع ةثلاث دازو مدقت اك

 ىفةنل م خلاب ىنعي نابرالاو لاق ءارلاو

 بولا اك فويل لا نيا لاق نابرعلا
 امأو أب رعم يعي هلا ىجع نوب رالاو ناب رالأ

 ورع ىور هيف ىواأأ بحاص لاق هاتمم

 لوسر نأ هدجح نع“ بأ

 ميب نع ىهم سو 4 آو هيلع هلا ىلص هَل

 كلام لاق نوررالا عيب نع ىوروذابرملا

 ىراكشيوأ دبملا لجرلا ىرتشي نأ وهو
 ناىأ ىلع ارانيد كيامعأ لوقي مث 3 ةبادلا

 كتيطعأ اف ءاركلا وأ عيبلا نع تعجر
 رش هئع يهمل لطاب عيب اذدهو كل

 هع ده راع هلأ ىعم نألو هيف

 نعبيعش نب

 امتاّشاو هن

 ثيدملا انهو ىواملايف 5 ذام اذه لعأ

 نع هنع هللا ىضر كلام اظوم ىف هانيور

 يعش نإ قرع ن ٠ءرق نهدنق ةقثلأ ٠ نع ثالام

 هللا لوسر

 لاق ناب رعلا نع ملسو هل أو هيلع هللا ىلص

 ىرشي نأ لعأ هللاو ىرث ايف كلذو كلام

 ىبع * لاق هن أ هدج نع هيبأ نع

 هادا عاج ل ةيلملا ا دعما الإ
 هب الا قرادتإ وأ مكينولا ؤأ ثيعلا لخرتا

 هنم يراكتوأ ةلم يركشا يذلا لوقي م

 ئى

 رثكأ وأ امهرد وأ ارانيد كيطعأ نأ

 ةملسلات ذأ ناىنأ ىلع لقأ وأ كلذ نم
 كيطعأىذلاةكنم تيراكتام تبكر وا

 ناو ةيادلا ءاك نم وأ ةعلسلا نع ندوه ١

 وهف كتيطعا امفءاركلاوأ ةملّسيلا تكرن

 أطوملا داني ورام فهءىبش ريغب لطاب كال

 انيهذم ىلع عيبلا لطبياعا طرشلا اذهو

 الو انباسال عيبلا دقع سفن ىف ناك اذا

 وهو ريثأت الف رخأتوأ قبس ناف ارخأتم

 مامالا لاق هلعأ هللاومىش هب مئايال وخ
 ملامسباتك يف هحر يناطللا نايلس وبا

 دسب لاق دوأد ىلأ نس حرش وهو نكسلا

 اذه كلام ريسفتو ثيدحلا رك ذ نأ

 , ساتلا ف اتخادقو لاق نابرعلا عيب ريسفت

 ' ىفاشلاو كلام لطيف عيبلا اذه زاوجف
 ررغلاو دسافلا طرشلا نع هيف الو ريخال

 هلطب اولطابلاب لاملا لك ىف كلذلخديو

 رمع نيا نع يور دقو ىأرلا باحصأ
 يوربو عيبلاا ذهزاجأ هنأ امهنع هللا ىفر

 لبنح نب دما لاءو رمع نع اضي
 نأردقا :ىش يأ لاقو هتزاجاب لوقلا ىلا

 هزاجأ ينعي هنع هللا ىضر رعاذهر لوقأ

 كلذ

 تناكو عطقنم هنألل هيف ثيدُخأ فدضو

 هرك ذام اذه غالب نع هيف كلام ةياور
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 ىلاطلعا

 بدهملا نم ةعفشلا قود (فرا)
 3 مل لع 5035 1! ع
 فر لاو هنعدتل ىشرزافم نب نامع لوق

 هلا منش كد

 نيب دودملا ماعم يعو فرغو 3

 حقو ةزمفامغب ف 3 فر

 مضي ضر“الا ىلع فرأ لاقي و نيذ رآلا
 تاعج اذا ةددشملا ءارلا رمكو ةزمهلا
 دودح اذ

 كاوسأاف ووكذم كار'الا ( كرا )

 بذملا ن' تاوأا ءايحاو هيماتلا نه

 | ودوةرفاعتتب وهو طيسولا نه جحلاو

 35 ارأةدحاولا ضقعا ند فو رعم روش

 نأءابطخالا زيجولاىف هلوق( رزأ)

 | ب امم اذه هب ا ىف هرازا طسو لع

 ىضر باحصإلاو ىففاشلا ظفل ناف هيلع نأ نارفشلاوناتكسالا قرتتيو لق

 در طسو لعجت ٠ هلا
 راشأ دقو قبلا انه ءادرلاو هرازا طسوال

 ىنزلالوق هيلعدراكنا ىلا ىبفارلا مامالا

 يىدنع ناورذاشلا جملا ةفضص بأب ىف

 هي نأ يدع ىلاعت
5 

 ءاب امهمري ءار مث ىازب وه تيبلا دزأ

 1 1 1. ليس 0
 لاق ةلراآر 6 هن ال كل ذي ىمس ىهفارلا لاق

 سيمأتلا وهو نيدازب زب زأتلا لاقي دقو
 فرح يف ناورذاشلا ةقيقح نايب ىنأيسو

 كبسأ ىلإ فرأ ْن'

 ىلاعت هلا ءاش نأ نيشلا

 دار نمف ءوضولا ثيدح ُْى (اما)

 10 1! ن4 1!!!
 ف لاطو ءامإ دقف صقن وأ ةيالثلا ىلع

 ملغلان اذ ةدايزلا ىف لظو ؟ صقنلا ؛ يف ءاسا

 حلا ةزواجيو هعضوم ريغ ىف ءىثلا عضو

 ىف لمعتسا دق ماظلا ناف هسكع لسيقو

 مو ابكأ تنآ) ىلاعت هللا لق صقتلا
 ملظواءوبف ءاسأ ل يقو ( اًئيش هن» ماظت

 الو ةهاركل ملظلاو ةءاسالا هذهو امهيف
 ىف اذه لك تحض وأ دقو ام ىذت#

 بذهملا حرش

 ةأرما ىكسإ ىفو مهوق ( كما)

 فاكلا حتفو ةّزمهلا رسكب امه ةيدلا

 لهأو هحاحص يف ىرهوإلا هرك ذ اذكه

 أبجرف افرح اهه ىرهزالا لاق اتلطم ةخالا

 افرط نيرغشلاو جرفلا اتيحان نيتكسالا

 ناتكسالا ىرهوجلا لق اذكو نيئيحانلا

 هاتذق اهو ج رفلا اينا> ةزمملا ركب
 اهتضناخ تأطخأ يلأ يه :ةكوسأملاو

 لوق اماو ضفلأ مضوه ريغ تب اصأن

 نب تاكربلا يأ نب ليعاسا هجملاىأ

 فورعملا دمحم نيأ هلل ةيه نب امرأ ىنإ ا

 حرش هباتك ىف ىلصوملا شيطاب نباب



 لطصأ

 ةزمهلاحتنب نيتكسأألا نا بذهملا ظافلا

 طلخأ حتتنلاب امهيلع صن ىرهوجلا ناو

 ايدحأ نيلطاب هيف مج حيبق لوجو حب رص
 يره وا ىلإ كلذهتبسن ىلاثلا وحتنلا همعز

 ا ركب ةحادص ف حممد هدم :يربوتو

 تارم ةخس ريغ ىف هتمجارو ٌةْومطلا

 نيعحأ انل رفثي أو

 كب (ليطصا)
 وهو لوصأ ةملكلا فورح لكف ةلصا

 اهوحتو ليل" تيب وهو برم» ىمجع

 ةزمه هر ةزمطا رع

 ١ تانا رشع اهيف فأ مرق (ففأ)
 ةاع ر ا ل
 مد نؤرد»-حاو ضايع ىضاقلإ ند ا

 الب ايحتفو اهرمكو هاثلا مذ عم ةزمملا

 مهب فآو ثس هذهف نيونتلابو نيونت

 ٌةدمْطا ركب فو ءانلا ناكساو ةزمه ا

 | / ُح اولق امهينرده رضب دفأو ىفأو ءانلا حتقو

 مد -حك-
 ناكساب قفأوءافلاوةزمهلا مشب قفأ دحاولا ا

 ىف

 ةزمهلا مضي قفأ هيلا ةيسنلا نأ اولق ءاغلا
 لوق امأو ناتروهشم ناتغل امبحتمب وءاقلاو

 الدب مسي ملاذا عجلا ناف ركذمف ىتافالا

 هدحأو ىلإ يسب اعاو هيلا بسللإ

 ناكساوةزمللاحتفب ن ويف ألا (يغا)

 ّق هدد تح نم ةانثملا ءا

 عهتتيأم عيب ىف عيبلا باتك لوأو ةدذورلا

 لا مضو ءاقلا

 ماصل و لثف ىلا ريقاقعلا نم وهو هج

 هب مهتلي هلال هعيب

 اواغاف) يلامتوكرابتهلالوق (ىلا)
 اوحسماو قفارملا ىلا ميسو مكهوجو |

 ىرهزالا لاق (نيبمكلاى لا مءاجراوكسؤرب

 لدعت_ورافظالا خسو فتلاوفالا لصأو

 مسأ ىهو رذقتسيام لك ىف ةءاك لا هذه

 عهاو نينئالاو دحاولا ىف لمعتسي لف

 لقتالف )ىلا امشالقدحاو طظفلب كن وااو

 رجضأم لكللا#ب يورهلا لاق (فأ 3

 راقتحالاهانمم ليقو هل فا لقتتسو هنم

 ١ نإ الأ .
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 ليخقلا وعو فقالا نم ذوخام

 يقفز

 ةعاهجوس اعلا وبأ لج ةغللا بي ذهن ىف

 اريجوأو انبه - عع ىلا نيب ,نوحتلا نم

 دريملالاقو لق . نيبكلاو قفار لسغ
 مياصالا فارطأن ام ٠ هديلا جاجإلا لوقاوهو

 ىلا عباصالا نم لسجرلاو فتكا ىلإ
 نابمكلاو قفا رملا تناكاملف نيدخنلا لصأ
 ةلخأد تناك لجرلاو ديلا ديدن ىف ةلخأد

 ناك ولو لسشبال امم ةجراخو للسغي اهف
 معلا !| ه6 ؟|

 ةدئاف قفار ا ىف نكي مل قفارملا مه يحما |

 هك و لفت نأ بجي أولك ديلأت ناكو ا ىجاونلاقافآلا هنلثا لهأ لق (

 ( تافللا بيدهمت و جس ؟ م)



 ىلا

 نم لسغلا ىف تعطنقا" قفارملا ىلا ليق امل
 تءبشأ دقو ىرهزالا لاق قفرملا دمح

 ريل ف حرشل ثاأ اذه نه رثك اب اذه

 ىناشلا بتك نم امرسف ىلا فورحلا

 ا لوقنايملا ىف ادايدزأتدرأنأ | أف رظنات

 حطسأ د تب. نم هجولا كح هريغو ىلاّرذلا

 ىففا رلا يساقلا وبأمامالا لاقاضرع نذالا ىلا

00 0 
 لوخو اههي داري دق مالكا اذه لثم

 هيحورش دار دقو دملا ق هيلع اتدووام

 نالفىلا نالف نم موقلا رح لوالا لاثم

 هذه ىلا ةرجشلا هذه نم ىلاثلا لاثمو
 نه هلوق ىف امهو عرذأ ةرشع ةرجشلا

 ىنملاب نقذلا ىهتنم ىلإ ةيبجلا مدس ًادتمم
 هلوأ الا حاملا أدتبمب ديريال ذا لوالا

 امهنأ مولعمو هرج الأ نّئذلا ىبتنعو

 ىلإ نذالا نم هلوق ىفو هجولا ىف نالخاد

 نينذالا نالىناثلا ىدملا ىف المءتسم نذالا

 الو) لجو رع هللا لوقو هجولا نم اتسل

 ىنممب ىلا (كلاومأ ىلا مهلاومأ اولك أت
 ىنع كيلا لوقت برعلا ىرعزالا لق 3

 | اذكوا ذك كيلا لوقتو فكو كسما ىأ
 بهذأ أولاق اذاو هذدخ يأ هائعمف كيلا

 ىلا م4.

 ىف ءاليالاو .اهيلع لبقاو كفنب لذتشأ

 يلأتو ءالبا ىلوي ىلا لوقت فاحلا ةغللا
 ةيطبك ايالا مجلاو نيبلا ةيلأالاو ايلأت

 ىلع فلملا عرشلا يف ءاليالاو اياطعو
 ةدموأ أتلطم لقلا ىف ةجوزلا هطو كرت

 اقالطءالبالا ناكو رهشأةمب رأ ىلع ديزت
 انباحصالاقهيكح عرشلا ريفف ةيلهاجلا ىف

 ةيلهاجلا ىف اقالط رابظلاو ءاليالا ناكو

 انالخ نايبلاو يواحلا بحاص ركذو

 مالسالا لو ايفا هب لمع له هنأ انباحصال

 روهمج لاق ىواملا بحاص لاق الوأ

 هب لمع مهضعب لاقوهب لمعي مل انباحصأ
 هب لمعي مل هنأ حصالا نايبلا بحاص لاق

 ةعجرال اًقالط ناكو ىواحلا بحاص لاق

 تايلأ اهسمجو ةزمهلا حتفب ةيلألاو هيف
 ءاب نايلا ةيننتلاو ماللاو ةزمهلا تب

 ىرخأ غل هيفو ةروبشلا ةغالا هذع ةدحاو

 قوف ةائثم ءاث مث تحن ةانثم ءايب نائيلا

 ثيدح قم ربغوك راخبلا يحصى تبث 0

 هيلع هلا ىلص ىبثلا نأ دمس نب لهس

 قالجسملا رعوع ثيدحف لآ ملسوهل و
 .نيتياالا ميظع هب تءاج ناف ناعللأ 3

 هللاىل_ه ىبنلأ نءسابع نبأ ثيدح فو

 دب هاني نيثيلالا مباسإ وهل“ اوديلع

 خسنلا عيمج يق وه اذكه ءابلا



 سما

 مدا سمأ يرهوجلا لاق (سمأ)

 فاتخاو نيتكاسلا هاقتل ال هرخآآ كرح
 راكلا ىلع هريدي عرفك اذ هيف برعلا

 | هب رعي م ماكو ةفرعم هب رعا نم مهلمو ةفرعم
 | هريص وأ ماللاو فلألا هيلع لخد اذا
 كرابملا مالا ىض لوي هفاضأ وأ ةركن

 لاقو 0 اسمأ رئاص دغ لكو انمى ضمو

 سم د هرعشلاةرورض ىف ءاج دق هيوبيس

 دغر ذصب الا سمأ رخص الو لاق حتا

 دنعواموىأو ىدقنياو فيكو ةحرابلاو

 1 اذه ةمجخأ ريغ عوبسالاو رويشلا ءاممأو

 ءارقلا لاق ىرهزالا لاق ىرهوجلا هرك ذام

 | لخداناوس مالا ضخم نم برعلا ندو
 | لوقت ديعس وبالاقو . ماللاو فلالاهيلع
 ترسكديلا ائيش ثبسن اذاف سمأ ىلداج

 لاقوسايقلا ريغ ىلع سمإ تلقف ةزمهلا

 مل ناف سمإ هتيأرام لوقت تيكسلا نبا

 لواذم هني ًاوام تلق كلذ لبق امو. هرث

 كلذزبق نيمول نم هرت ل اف سمأ نم

 سمأ نب نم لوأ ٠ نم م لوأذم ه هتيأرأم تلق

 هبانتك ففورخنب نس أ وأ م مالا لاقو

 ممأ ف برعللا لما حرش

 الولاح لك -ق ركلا ىلع هثوطت زاجدخسأ

 اهيبشل فيفختلا جدأ دإ الا هئانبل ةلدع

 0 نم مهر ل 2 هلوب ركاق |

 دم ءاج يذلا وه |

 ا لد #ه أ تاثا ى

 نما 4١4١

 وثب و بارغلا توسل انك تاوصالاب

 يمصتلاورجلايف كدا ىلع هلوذدا م

 | فر حال رست يلا مم ش بف محض
353 

 هلوقهيلعوهف رصيالو لاح لك ىفوب رعي نم

 لجلا ب حاص ممانلاو أوو لاق دا ذم

 متنلا ىلع هنن نم برعلا ن :مو هلوق يف

 دقو هب وييس لوق كلذ يف هنوأ ىذلاو

 اوءعفرامل ذم يف سمأ موق تف

 نامم ىلع قاطت ةمالا ةظنل (مما )

 هل أو هيلع هللا لص ىتلا قسد نم اهنم

 اذهو هيف يو هبا نءأو ملسو

 ةنسلاو باتكلا ىف ه-

 (اطسوتمأ مانلمج كل ذكو) ىلاعت هلوقك

 هيلعملا للص هلوقك و ( ةمأ ريخ متكو |
 يم أت »هلوقو# يمال ءافش# ملسوهلا و

 ثعب نماهنمو. الذ ريغو 6 نيلجحم أرغ

 م ملسو هل او هيلع هللا ىلص ىلا مهيلا

 هل اوهيلع هلا ىلص هلوق هنمو رفاكو ملسم

 ىف عمل هديب دمش سنن ىدلاو» مس 9و

 ىنأ رصتالو قدوم ةمالا ةيثق نم دحأ

 هيل هب تاسزأ ىذلاب نعؤي مو توعيمث 4

 يف ما ماسه ةهاور6 رانلا بادصا نم ناك

 ناعألا بأدد قفحيدص |

 رورمجت يره وجلالاق (نما)



 5 نيمأ

 ؛ اولاقرصةيودج ءاعدلا يف نيم! ةغللا لعأ
 ميتفلا ىلع ىتبم

 0 الا ءابجال فيكو نيا لثم
 يف يدحاولا مامالا لق انيمأت ن ”"الوق وتو
 يىبلعتلامامالا لاقف ها ةائعمامأ وليلي راسل

 هل اوهيلعهلا لص ىبنلاتلأس سابعنب لاق
 ةدانقلاقو لمفا لاق نيآ مم نع سو
 دهاجي وفا نب لالهلاقو نوكي كلذك
 هانعم ل وسلاقو ىلامتهللا ءامسأ نمسا نيم

 ىذمرتلالاقوكاوسدحأ !ذه ىلع ردقبال

 وهو ًامخ ىلا ديدشو

 قوملا ةيطع لاقو انءاحر بيفتال هانعف

 تسبإو ةيئايرس وأ ةيئاربع ةماك نيم
 ١ نيمآ ديز نب نمحرلا دبع لاقو ةيبرع

 هليوأتدحأ ملعبال شرعلا زوثك نم زل

 نيمآ قارولأ ركب وبأ لاو ىلاعت نا الإ
 | كاحضلا لاق ةمحرلل لازنتساو ءاعدلل ةوق

 هلل ءامغمأ ن :مةعطقم فرحأ ة ةعبرأ نيمآ

 هب مخي نيملاعلا بر ماخ ىحو لجو زع

 م اد رانلالهأ ةءار و ةنجلا لهأ ةءارب
 ىنلانع هنعىلا للا ىفرةريرهوبأ ىور

 برم اخ نبءألق ملسوهلاو هيلع هللا ىلص

 ءاطع لاقو نيئمملا هدايع ىلع نيملاملا
 و هلاو هيلع هللا لص ىنلا نأو عاع ءد نيمإ لإ ا للا نإ . ءاعد نما

 ءىذ ىلع دوهملا مسح لق سو

 ١ - ميسو نينآ ىلع مكودسحام

1. 

 نيآ ١

 ةعبرأ نيم | هبنمزب بهو لاقو«ضعب ىلع
 فرح لك نم لجو رع هللا قلخي فرحأ

 5 5 نأ رس .ةغأ ىبالا , لوش اكلم
 سمعا لاف 0

 لاق .ىلامت هللاحر ىلعثلا هركذام !ذه

 ىلامت هللا هدر ىدحاولا رحبتملا مامالا
 وهودملا تانل نيمآ ىف طيسبلا هباتكىف

 هنع هما ىضر ىلع نع ىور أل بحتسملا
 اذا ناك ملسوهل ًاوهيلع هللا ىلع يبنلا نا

 ««:وصابمدعي نيم ١ لاق نيلاضلا الو لاق

 انئيبام هلا دازف نيمآ ) لاق ا رصقلاو

 ةزمح نع كلذ يور دملا عم ةلامالاو ( ادعب
 نعكالذيوردملا عم ديدشتلاو ىناسكلاو

 كالذ ققحيو لضفلا نب نيدكلاو نسحلا

 هن أهنع هلأ ٍىضرؤداهلار رهمح نع ىورام

 مو أ تنأو كون نيدصاق هدأ ىف لاق

 ددساو ؛لاقو لاق !دصاق 1 نأ ن
 ةسضسس بي

 ىف ةعوضوم يمد ب بجتسأ ملا اهانس

 عوضوم هص نأ ؟ 6 ةباجتمالا مسأ عضوم

 فقولا بارعالا سم ابتحو اك وكس عضوم

 قتشم ريغ ناك ذِإ تاوصالا هلو دع اهل ال

 ءاقتلال اهيف تحتف نونلا نأ الا لف نم
 دعب ةرنسكلا لقتل رسكت مد نينك اسلا

 ل
 2 ذام اذه فيكو نيأ اوحتف 1 ءأي أ

 تانثا اييسحأ نم دئاوف هيفو . ىدحأولا |

 روج ااه رك ديول يتلا نيمآ ىف ديدشنلا ةفل



 نيمآ

 لاقو ةماعلال وق نم اهولمجو اهوركتأ لب

 حرشهباتك فىرهزالا روصنم وبأ مامالا

 ةباجتسا نيم! نيلوقىنمأل رم مدخلا ظافلا

 | اهدمو فلالا رصق ناتغل هيفو ءاعدلل

 عضوم نامضوب نيتغللا ىف ةننْم ميلا و

 مضوي هنو هص نأ اك ءاعدلل ةباجتسالا

 فقولا بارعالا نم اهقحو تاكسالل

 كرحن امهتكرحناف تاوصالا ةلزدعب امهمال

 اتنيام هشلادا زفنبمأ ) هلوقك نونلا عتطب

 لضتلا ونأ أ مامالا ىف اعلا لاقو ( ادع

 لاك الأ هباثك ىف ىتيسلا ىيرخملا ضايع

 سد 1 ىعمسم حيحص حرش ىف ديدنأ

 فورمملاو انل ل اسكلذك ها ةأدمم ليقو ان

 اهيف بلت قكحو مي

 |روصقءءاجاعا لاقود ريغ هركذاو رصقلا

 1! فيفختو دملا اهيف

 ةيناربع ةماك ص ليقو رعشلا ةرورض يف

 نم م أوه لب ليقو حعتفلا ىلع هي ةيليم

 بجتسأ نيمآ ايدانعم ليقو ىلاعت هللا ءامعأ

 ءايلأ ن 05 ضوعو ءادنلا ةزوه ةدملاو ان

 ما مم ملا دشن ىدووادلا كف لاق
 ه١ 2

 امخوهريغ اهف اهف رعت مأو ةذاش ةغا ه لاقو

 ذاقلا ه 3 دام اذنه الثا. 1
 ى 2 7 يح

 ءاسعل 5 5 اعا م 00000
 | وأ وهو نياملا - مهب كوفرت نبانافو

 د4

 ةيبرع | ضايع

 ةلرطمنيما راونالا علاطم بحاص قحسا

 نيمآ

 ءافلملا رثك أ ركثأو ةئذنعو ةروصتمو

 ةزيهلا رق بلع ركنأو ميلا ديدشت

 رعشلا ىف بوقعي هححصو رعشأل ىف الا

 فيكويريألثمادب أةحوتفمنوالاو هريغو
 ليقو نوكي كلذك ليق هانمم ىف فلتخاو

 رصقلا هلصأ ىلاعت هللا ءامسا نم

 اذهو لاق ءادنلا ةرمه هيلع تلخداف
 ءاوع

 ممأ ىلا صل هللا ءامسأ ىف سيل ا هناي حصيال

 7 5 ءاسأنأع برعم ريغ الو م ىجم

 مدع دقوقر اوتمةتس وأ نارقب الإ تيثثال 3

 يف ةجرد نيمآ ليقو نيمآ يف ناقيرطلا
 ىلعّللا عباط وه ليقو اولئاقل بجت ةنجلا
 هانمم ليقو تافألا مهنع هب مفدي هدابع

 ملاطملا بحاصدرك داما ذهريخب انمأ ميلا

 رب رحتلا بحاص هّللا ديع وبا مامالا لاقو

 منق ناتنا نو ىف مسه حيحصح رشف

 ضو دلاب ةيناثلاو دم ريغ نم فلالا

 1 يب رع تسلا مال ثيفإ موضع لاق ةينيم

 نأ يرئالأ همو هصك لف مسا اهنا وأ

 كانلأسام انطعاو بجتسا ميللا اهاثمم
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 تسلا ىلع ليلدنيمأ ءى 4 يع نا اولاثو

 هما ليحل اببارعلا مران ىف سن -؛4 امأن انعاقت علا م 3 2 د ذإ 5
 ها 8 هع 1 1
 ةعامج كمع وه لل ليع ا سلف ير

 مهضعب دنعو ىلعاف .مضعب دنعو لوعات



 لوأ

 نيمآ نا ةعامج لاق دقو ناصقنلاب يعاف
 تيبلاو برعلا نعءىبجيمل ةروصقملا ىعي

 | (ادسباننيام هللا دازف نيمأ ) دشني ىذلا
 داز نيمأف) وه اأو هجولا | ذه ىلع حصي.ال

 ةماعلا نم ريثكو لاق ( ادعب اننيبام هللا
 هلدجوال أطخ وهو اممم ميملا نوددشي

 ريرحتلا بحاص مالكر رخآ اذه
 مانالا ىديب زلأ ما امالا لاق )مع (

 م راما ومين الازم ولاق قلخعأ

 نم ضرالا رو لعام مالا ثيلا لاق

 عيفج

 سايعنب الاقف (ماناللابهضو)ىلامتهلوق

 كاحضلاو ةداتقو دهاجم نعو سانلا مث

 قلخلا ميج ءاطع نعو قئالمعاو قلخعا
 اهيف مهثي نيذلا مهلك قلخلل يبلكسلا لاقو
 ىلع لدن لاوقالا هذهو يدحاولا لاق

 لوق وهر حور يذ لك ملثالاب دارا نأ
 وهو سنالاونجلل نسحلا لاقو ىبشلا ٠

 جاجزلا رايتخا
 لاق ةينآلا باب مهوق (فأ )

 هعمجو ف ورعمءأت الأحاسصلايف يرهوججلا

 ةيق أ وءاقسب .لثمفاوألاةينآلا عمجوتيلآ

 ةأرصملا ميي باب يب ذبملا يق ةلوكو قاصاو دل و فا ٍإ

 | َق نورسم لا فلتخاو لاق قلطا
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 اذه انيع هب مث ءريدكف نائلاهتميقو
 نركنذةين ًالاذاخغا زوجي انلوق يلع ميرفت
 هنأ حيحصلاو ة ةمرق اط ةم ري ةعنصلا

 باب ىف طيسولا ىف هلوقو اهذاخما زوجال ٌْ
 بهذلانمةينآهل تناك ولونيدقنلا ةاكز
 ةرابملا هده فلا هنزو اطلتخم ةضفلاو
 دحاولا ىئةينلا ظنل لمعتسا هتافةئيدر
 ةين آلا ناف ةغالا لهأ دنع زويعال كلذو
 ملعأ لاو مدقت اك ءانا عمج

 نم ةميدولا باب ىف هلوق (لمأ)

 1 ةلحتآ ةيرق نم ةعيدولا لقن ول طوسولا
 هله ةيرق أرقت نأ زوجي ةلهآ ريغ ةيرق
 ةرماع ةيرق ىأ فلالا دمو ةبرق نيونتب

 ىايلحأ ىلإ ةيرق ةفاضاب هلهأ ةيرقزوجي
 ىلازلا دار هيأ اذهو عدوملا لهأ
 هللاىذر ىهاشلا ظفال قفاوم لوالاو انع

 ىلا

 هيع

 جاجإلا لاق تيب لوأ نإ لجو زغ هللا لوق
 لثق :ىثلأ ءأق أ ةنللإ ىف لوالا ىعم

 زوجيو ناث ل نوكي نأ زوجي. من جاجزلا
 ناجم تب امنوا أ فهلوقت 6 لوكل 2 د اءننلذه ا لك ن كلا

 نوع الأ نئاجو كسك مدعي نوكي نأ ا

 او

 امو تلق ىسك ءادستبا اذه كدارمو نلا هنو ةضف نم ءاثا عيبملا ناك ”ناف



 لوا

 نأ طرغشبالل وأ ةظفازأ ىلع هب لدتسي
 ءالؤه نا)ىلا# هللا لوق ناث هل نوكي

 ' مو(ىفوالا انتتوم الآ

 | هديب ةئوم مط سيل
 لجوزع هلل هللا لوق ريس: ىف ىدحاولا لق

 خيشلا لاق دقو (هب رفاكلوأاونوكنالو)

 ناقتالا نم' لحم يذلا ىجنلا ىلع وأ

 الا ىه نإ نولو.ةيل
: 
 هلأ نودقتعت اونك :1

 نإ هتجوزالاقاذا هتمحرتىف هكذ ق.سام

 |ركذ لجلا اذه نم هتيدلت دلو لوأ ناك

 هريغ نكي ملو ارك ذ تدلوف قلاط تنأف

 مق هنأ ىلع انباحصأ قم ىلع وبأ لاق

 | نأ الوأ هوك طرش نم سباو قالطلا

 هيلع مدقتل الإ طرشلا ايا رخآ هدعب دلت

 قالطلامقيالأ اهبحو لوتملا ىكحو هريش

 ىغنقي لوالا نال لاق ةلأسملا هذه ىف
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 نآأاكارخأ

 ىف ةلأسملا تكذ دقو دود رف فوهص

 ذاشرهو اللوأ ىفتق ر ال

 ريسفتلاو ليوأتلا ىنعم ىف باطم ةضورلا
 مالكلا ف رصوهءاملعلا لاقق ليوأتلا امأ

 ناهرب هبجوأ هلمتحي هجو ىلا هرهاظ نع

 ليقو تاينظلايف رظو تايمطتلا ىف ىهطق
 | نع فشكي أ ظفالأ ىف فرصتلا وه

 أ ةظنالا ىنمءنايب وبفريستتلا امأو هدوصقم

 ب رخاوأ يف لّدالاو ةيففنا وأ ةبيررقلا

 نوأ -أ1ه

 نمتانثما ءايلا حتقب وهو ةضورلا نم ابرلا

 رسكتو مت: ةزمع اهلبقو ةددشملا تن

 مهلا | امهحجراو ىرغوألا اهاكح ناتغل

 اطويضم ل! ىفهتيأرولوعولا رك ذ وهو
 طف ةزممهلا رسكب

 لوف يف ءاقلا وبأ لاق (نوأ)

 نآلا ةقيقح نهورمشاب ن الاف ىلاعت هللا

 يضاملا ىلع مقيدقو هيف تنأ ىذلا تقوأا

 بررقلا لبقتسملا ىلعو كنم بيرقلا

 وهو رضاملا ةلزنم بيرقل اليزنت هعوقوا
 (نهورشابن الان) ىلاتهلوقنالانه دارلا

 عاملا لع مر ناك ىذلا تقولاف يأ

 لصف هيف مكل هانحبأ دق ليالا نع 4

 لكلا ليق ,نهورشايا فرظن لا اذه
 <ل انحبأن الاف هريدقت ىبمملا لبع لوم

 ظنل فوذحلا يلع لدو نهورشابت نأ |
 اذه ىلهف ةدابالا هب داري يذلا رهلا

 اذه ليقءاقملاوبأ لاقو هتقيتح ىلع نأ ألا

 ( قلاب تئح ن الااولاق ) يلاعت هلوق ىف

 ةرمطاقيقح اهدحأ هجوأ ةعبرأ نالاىف

 ةزمطا ةكرح ءاقلا ىتاثلاو لصالا وهو
 ىف ماللا فلأ فذحو ا,قذحو ماللأ ىلع
 ها لإ . 00 اا
 ق ماللا نوكسو اهموكسل نيرحولا نيده ا

 ثلاثلاوةضراعانهماللاةكرحنال مالا



 ىوأ

 تكرحتالماللا فلااوف ذح مهنأ الا كلذك

 تايئامبارلاو اولاق يف واولا تربظف ماللا
 / ديعب وهو ماللا فلا مطقو اهغالا ف واولأ

 | ىذلا تقولا وهن آلا ىدحاولا ماسالا لاق

 نم ىضاملادح نين امزلا دح وهو هيف تن
 رك ذو لاق هلوأ نم

 ناوأءلصأ نأ( مدحأ نياوق هلصأ ىفءارفلا

 فلالا ىلإ هوا وت ريغو فلالا هنم تفذح
 فئالاو ماللاو فلالا هيلع تلخدأ مث

 ليقتسملا دحو هرخآ

 هلصأ ىناثلاو ةقراغم ريغ ةزالم ل ماللاو

 تقولا رضاحلا امءأ يب نيأب ب ىضاعنأ

 هئانب ىلع كرو ماللأو فاالا هب قل 97

 هيف امل يرمز الاىسرافلا ىلع وبأ لاقو

 هانمم هتمضت وهو فرملا ةعراضم نم

 فلالاو لاق فيرهتلا ىتعم هئمضت وهو
 نم شحوت الو ناندئار مدللاو ١

 ثررممطوق ف للطاو يوبيسنداب زبلاق
 فلالا ءانلاةيث ىلع هبصن ريالا مذا مهب

 نسحلا وب أ هب لاقو.ةبطاقوا رط وحن ماللاو

 كنمريخ لجرلاب تررءمطوق ىف شنخالا

 ةدئاز ماللا نا كلثم لج ى تررمو

 ءارغلا املاق ناذللا نالوقلاو ىلع وبأ لاق

 امهنم دحأو زوجتال

 رصققلاب دير ىوأ لاش ( ىوأ )

 -فأظة-

 أ مرر <
 دعق انأ وف انو

 ىوا

 ناك اذادملب هريغ يوأو امزالالمن نأك .اذا

 هللا لاقامبب زيزعلانار لأ اج دقو ايدعتم

 ىلا انيوأ ذاتمأرأ لاق ) مزاللا ىف و ىلاعت

 ىوأ ذا) ىلاعت هوقو ( ةرخصلا

 يدماملا يف لاقو ( فبكلا ىلإ ةيدقلا

 ( نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلا اهايوآو )

 وح اذه ( ىو اف امتي كدجيملا) ىلامتلاقو
 لاقي ليقو نيتلأملا ىف روبشملا حيصفلا

 ٍفريصقلا نكل رصقلاو دملاب دحاو لك يف

 حصفقأ ىدعتللا يف دلاو مصفأ مزاللا

 ضايع ىضاقلالوتلا| ذه يح نمورثك أو

 مرحيفجحلا باتكر خا قملسم حرش ىف

 ةثالثلا ثيدح يفبدالا باتك ىفو ةئيدملا

 ةجرف مدحأدجووققلملا ىلا اؤاد نيذلا ْ

 8 ىل نأ و لاق ) ىلاعت هللا لوق امأو

 بحاص لاق ( ديدشق .ريلاىوأ وأ ةوق

 خيبوتلا وأ ريرقتلل تناك اذا وأ ملاطملا

 تناك ماهفتسالا وأ زاكن الا وأ درلا وأ

 مسقتلاوأك شل ثتعءاج اذاو واولا ةحوتفم

 ىبعم ور ييختلا وأ ةيوسنلا وأ ماهبالا وأ

 أ قح ينسب وأ مس كأر ىلع دا

 ًاهوملمف و أ كلذ فراق وأولأ ةنكأس ىبهف |



 نم عضاوملا ءامسأ

 تاعف ىرهوجلا لآق 4 ضب 2 بلغالا ىفارلا لاقالتنةميقلا وأ ةيدلا نم

 ضآ نم وه تيكسلا نبا لاقاضيأ كلذ | ولو وأ ةملك اذه لثم ىف ان ةنسأ ىف

 اديحص 6 ناكلوا أو اولانةمبقلا وذدلا ن

 ع« حضواو و ء

 وعج ىلا نالف ضاومجر وداع ىأ اضيا ضيثي
 -» عجرأ هلهأ

 عضاوما ءاسأ ش َْق لصف

 | نم ناؤالا باب ىف روكذم  حطبالا ا
 لكيلا فاضي ىنمو ةكم نيب وه بنوا
 3 5 دقو ءادطبلا وهو أيهمم ةدحأو

 ءاحطملالاقفةليقلالايقتسا باب ىف ضنصملا

 اهدعبو ةزمطا حقتي 16 نيدانجا

 ةلمهم لاد فلا م مث نون م " ةنكأس مي
 مامالا ! لق نون مث هت مة أل 7

 نب نامعن: ىسوم نب دمحم ركب وبأ ظفاحلا

 هباتكق ىمزاحلا 8 اح نب نامع ني ىسوم

 .؟ امالا ءامسأ ىف فلتؤملاو فاتخلا

 حنفي ثيدكلا باحصأ يك اهوقب

 لادلا رسكي نم نيتتغأ نمو لق لادلا

 قشمد ةيحان ماشلاب رووشم عض وم وهو

 نيلملا نيب ةروبشم ةمقو اهب تناك

 ©« مورلاو

 اج ءاطلاو ةزمهلا مذب هي دحأ
 امد

٠ 
  5ىف ةروك ذه «ناجيبر
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 هل اوهيلعشا ىلع هلأ لوسر ةنيدم بنج

 نيليموك ىلعاقرشو الضف هللا اهداز سو

 ىدحال تبسلا مو دحأ ورع تناكو

 نبنثا سأر ىلع لاوش نه تلخ ةرشع

 حيحصلا فو ةرجطلا نم ارهش نيثالثو

 ثيدملا اذهو «هيحو انيكليج دحأ»

 ىلا هتاي الوهيف ةلادتسا ال ذاهرهاظ ىلع

 هزات ن هم ليوأت

 ةالص باب

 ريغةحوتفم ةزمهب هو طيسولا نمرفاسملا

 ةحوتفمءار< مةنك اس5 ةمجعمل ذم ةدودمم

 نم ةانثم ءاب 9 ةروسكم ةدحوم ءاب 3

 وهاذه نون م فلا مث مج مث تح

 بجحاصلاق .اهطبض ىف رثك الاو ربثالا

 ليصالادمو لاق 0 اذه ملاطملا

 حيتق عم ىه | بلبملاو لاذلا مع
 5 ى ا أ

 (تاقللاو هامسالا بيذبت 9 حج #م)



 ردطصأ ىلإ ندرأ نم 113

 رداقلادبعنب دمحم وأ ظفاكلا مامالا لق هريغو ناملس نب هللا ديع حئفو لاق

 انريخأىذلا نيمبرالا هباتك ىف ىواعرلا | حالصلانب نبدلا ىنث خييشلا لق ءابل
 نردلا نيو نيدلا لاه هأيحاص ةئع هب | لاذلا حنق مم ةزمسلا دماهف رهش ديلإ

 ٍ سهلا حصفالاو لآ ءأرأأ ناكسأو

 «ةقورءمدالب

 نمةفورعملا ةروكلا * ندرالا 3

 مهب ىه وسدقملاّ يب برقب ماشلاض رأ

 ديدشتو لادلا مو ءأ رئاناكساو ةزمطأ

 قاديطأ رت مج يدمصرلاو لاق نونلا
 0 رفعت نأ و2

 نادئبلا ءايمأ قاقتشا تك ٍىوحنلا

 مطوق نم كذب ىعس اما معلا لهأ لاق

 كلذب ىعسف لاق دو ليقثلا ساعتلل

 ىلع لمششت ةيحان ىو

 ىف هئاوه

 هةهام

 اهرسك و ةزمطا حتفب «(ناببصأ ل
 بحأص لق ءانلأو ءايلابو ريشأ متفلاو

 اتخوي ش عيمج نع جتتلاب انديق ملاطملا

 رسكلاب ىركلا ديبعوبأ ادديقو لآ

 ءافلاب ناهفصأ هنولوي قرشملا لهأو لق
 ةميظع ةليدم هو ءابلاب برخملا لهأو

 ةيوق ةكسابتم ىأ(١)

 هيما السالا ندم ربك أ نم
 م اهرتث أو مرتامع أ لكم نذل

3 

 حتتنلا وبأ مامالا لاق .دادقب الخام اثيدح

 ناببصماظعلان دملا نمويوحنلا فادمهلا

 ايرع مسالا ناك ناف لاق ةزمطأ حتفب

 ىلا امهدحأ مض نيتظنل نم فلؤم وهف
 نم ص وهو لف امهنم لوالارتتلا |
 ةعرك تناك اذا صوصأ ىبف ةقانلا تصأ

 وهو مسأ ىلاثلا ظفلاو )١( قلحلاةقثوم
 ىهو ةنابب ةأرملل . طوق نملامف هلاثمون اهب
 اءافحيرلاو سفنلا ةبيطلا ليقو كوحضلا

 ىمسورخ الا ىلا نيظنالا نيدذه دحأ ض ْ
 فذ امهنم لوالا فئخ دلبلا اذه اهب
 لقت ةماكلا ىف عمتجي الثل ةيناثلا داصلا

 بيطل تيمساهنأكو فيلأتلاو فيعضتلا
 , 2 ه«اهتدصوابئاوهواهتب رث

 بذي ىلا ةفورعلا ةدلبلا«رخطصإ»#
 رسكدب ىو ىرخطصالا كيعرم وأ اهلا

 عطق ةزمه اهتزمهو هاطلا حتفو ةزمه
 نمو نيققحلا ةع الا نم ةعاج هديق اذكه



 لالا نم

 حالمصلا نب نيدلا ىقت خيشلا نيرخأتملا

 لاقوةزمطلا تفي ىنادمهلا متتفلا وبأ هلقو
1 

 صولا ىارند ةحزوجيو تأقمطقةزمه ىع 08 13 دعو 5

 نمأرق رند ةدأ رف ىلع اميه

 نا ةمح لب نوم رةمجلب تثتررم موق

 ماللا فيفكوق مهلا سكب * لالا 0

 1 | لإ

 ٠ ةيلرهر# ٍِْض رالا !

 فق و تاق رعب ريغص ليج وه مال هرخآو

 2# مامالا هيلع

 ن٠ ضئارفلا فةروك ذم رابنالا ع
 ةدلب ىه ونونلاناكما وةزمطا حتفب بذهملا

 ظ نيتل> ر مو ىلع تارفلا طش ىلعةذورعم

 الو ىلاد.لا حستفلا وبأ لاق . دادنب نم

 اهو لاقو ةريطأ الو وابنالا ىاب فرعي

 * ناقوطلا لبق امها لاقي ناتعدق

 برذملاب ف ورعملا ياقالا## سلدنالا 23

 ثأأ هاذه لادلاو 5٠
 لعل

 5 ١ سس .٠ 3
 نأ ميصعب ن 02 يعلق ١ يفشل ١ اللأ

 لاثم اذ هو حافلا وب ١ لآق 6 هنرو

 لاقءانماع مالكلا ع نم ءى 5 هيلع ء ءىجن :

 أ تدلا نمهقاةتشاو لمذا وه هريغ لقو

 6 1 / 9 2 9 ةهاقلا وهو ذ ٠..و ةلاغلا ىف

 ا © ةبراوملا ةسلادلاو
 ا . 3 . 0
 1! ءاربتسالا باب ير وك ذم ساطوأ 2

 15 ةليأ ىلإ

 واولا ناكساو ةزمهلا حتفب وهو مضاومو

 داليفداو وهو نيتلمهما نيسلاو ءاطلابو
 هيلهشا ىلصىبلا ةوزغ تناك هبو نزاوه

 حتتفلا وبأ لاق.نينحموينزاوهملسو هل او

 ىلا تسطو مطوة نم ساطوأ ىلا دمملا
 اديدش اًنطو هتئطو اذا اسطو هسطوأ

 ليجك كي رحتلاب سلو عمج ساطوأف
 هنال كلذب ناكملا ىكسف لاق لابجاو

 نم نوكي نأ نكعو لاق نيام اًطوم

 كللذب ىمسفا ويفرج ةرفح وهو سيطوأأ
 «دوحن وة وطاكض رالا فب هاذ ناكمهنال

 ةيزجلا باب لئاوأ ف ةررك ذم 4 ةليأ ع
 ءايلاناكسأو ةزمهلا حيتفب ىع بذهملا نم
 ةدلب هو ماللا متفو تمم نم ةانثملا

 رحبلا لحاس ىلع ماشلا فرط يف ةفورمم
3 

 ةلئا ىلص هلثإ | لوسر ة 3 لو شا ةطسوتم

 نييوابنبب رصمو قاشمدو ملسوهل آو هيلع

 نيواهنبو ةلحرمةرشع سم و ةنيدملا

 ني وادب وةلح رمةرشعىننا وح قشمد

 ملاظمبحاص لاق لحأ رم قاع و 5-_-

 ماشلان ءةنيدمىهةدربع وأ لاق راون الا
 نك امالا» اممأ يف وفات وملا يف ىمزاملا لاقو

 لوأوزاجملا رخآىه ليقو ة هير : ةدلب 2

 ام

 3م



١ 0 

 نم رذنلا باب ىف ةروكذم 6 ايليا )ع
 اةرسش هللا هداز سدقملا تبي وهو طيسولا
 00 رم ةانثم ءايمم ةرودكم ةزدبم وهو

 رخأ هاب م ةرودكم مال مث ةنك اس
 بحاصلاقو رهشالا وه اذه دودم فلا

 لاقرصقلاا مين ىركبلا حو راونالا علاطم

 مث ىرخأ ءاي مث ةرودكم مال

 كف
 ا

 ىضدر سابيع:|

 تحن ىلا راب م

 نوكسوللوالاءايلاف ذب هايل ا ةئلاث ةغاو
 تلق هللا تبب هانمم لبق لاق دملاو ماللا

 نبا دنسمف 3 ولا ىلعي ىآ دسم

 هللا ىلص يأ لأ نع اهنع هلل

 وهو مال وفلأباليالا هيف لس و هلآو هيلع

 « بارع

 ءابلا فرح

 | اهنيفخ ز ركز ومممتننؤم :ءرعبلارأ رأب »
 ىفر بلقلا يعدل اباوو ١ ا القا فابمج 5

 ترأبأواهترحيأأ مب ترأب وراثي ةراك- هز

 ف أرب هل تاعج لجرلا

 باتك ىف جاجإلا لاق 6 تنب
 ْ هيلع كلا ىضاقلا تب لاقي تليفأو تاهف
 | هتبأولمحلا تب وهمزلا ىأ هعلمق اذا هتبأو

 رضي ع
 دقي او

 ضر رع هياكلذ هلوق 34
 وكيل نس 6 . 5
 ةالصلا طا رش قم : هردب امهنع هللا

 ا 1
 ءاثلان وكس وءابلا امه 8 ةرثملا دبس ولأ نع

 ىرهوجلا لاق رمثص جارخ اًضيأ اهحتفبو
 ةرثب اهتدحاو ريغص جارخ روثبلاو رثبلا

 همجو ريب كاذكو رمبإ هيجو رثب دقو
 ,لاق .تادل ثالث مضلاب رثبو سكلاب

 8 5 نك 1
 |ديص عا رخ ريثبلاو ريبلا محا بحاص

 ىئاسكلان ع ديبع وبأ لق ئردزالا لاق
 نم ركب هجو وهو اري ربي هيجو أب
 روُدبلاىرهزالالاقا رثب ركبي رثب و ريثبلا

 هريغو هجولا ىلع حيقي ىردجلا لثم

 «رثاهدحاوناسث الا ندب نم

 عثردحلا قهريغوملا زغلال وق رع

 لاق ءابلا حتنب 5 يتارع ضيحلا مد
 ناك اذارحأب دقار مث همد لاق ةنالا لهأ

 حييحصلانيمرما ماما لاقو . ةرخلا صلاخ ١

 ىنارحيو رحاب همد لاقي نوللا عصانلا هنأ

 ةضاحتسالا مدر هنو بوشيال ناك اذأ

 بلاغ فة علا لا براض قيقر رمحأ

 ةناتمو انو ىوأأ ضيملا مد نذاف رمالا

 ١ ىلا ىلع اذه ةئاح تالا
 2# مام 2 أدق ةصادعمس ا نم

 لبالا نم قابلا *< تخيط
 فوومم بالا نم عونةاكزلا يف ةروكذم | أ ةر وقر 8 ةتدحاو ةحوف | هب مهضعب صخر



 ندبىملا محم نم

 ةمجحو ين اميهمم دحاولا ةغللأ لهأ لاق

 ممجيو ءالعا ناكساو ءابلا مضب تخبل
 اهفينختب و ءايلادبدشتب ىناخبلا لعاضبأ

 ىناتسجسلا ماع وب أ لاق نانروبشم ناتغل

 ةتؤم تخبلا ثنؤملاو ركذملا هباتك ىف

 ىلاخي لاقيو لاق ةيئخبلاو ىخبلا مج

 معتفب اضي[ىناولاقةنشعو ءايلا ديدشتب

 برعملب الا نمتخ.ءلاىرهوملالاقءابلا
 ريغى اخي اهعمجو يرع وه لوُقب مهضعب و

 8 تا دم فالخب مهجا ممج هنال فورم

 مخاب كالملذ) ىلاعت هلوق # مخب ع
 جرحميأءارفلا لاق ىرهزالا لاق (كسنن

 | ىشن كل تمخب شنخالا لاق لئاقو
 ثيمدحلاف واهدبجىأ اع وغم فأ ىحصتو

 حصن أىعمصالا لاق«ةعاط مخبأ ن ملا لهأ»

 مم مكحلا بحاص لاقو غابأ « هريغ لاقو

 ْ 7 اظيغ ابلتق اعوخي و امك اهعخبي هسفن
 «عاغ

 تلمفأ و تامف بانك ىنجاجزلالاق#ادب )ل
 2ادنإ مد أو ءادب قلطا هللا ادب لاقي

 ىلامتلاقو (قامع | أديبهّللا) ىلاءت هللا لاق

 (هديعيم' قلاع اهنا ءىدبي فيكاورب وأ)

 "و

 ىرهوجلالاقام  مزالوم ىأهنعةحودنم

 عض وملايلا لاقو

 دسإلا نديلا ةغللا لهألاق #* ندب 8

 دس+لا نم ندبلا نيعلا بحاص لاقو

 ةغللأ لهأ لاق .سأرفاو ىوشلا ىوسام

 نم سأرلاو نالجرلاو ناديلا ىوشلا
 ىرهوجلا لاقالصةمسيلاملكو نييمد آلا
 ندب هئم لوقت زاثتك الاو نمسلا ندبلا
 كلذكو مخضاذاان دبن دبي تتلاب لجرلا

 ةأرماو نداي وهف ةءادب ندب منلاب ندب

 ينسأ ديدشتلاب ندبو ٠ يدب و اضيأأ نداب

 لا بتكى تقاطأ ثيحف ةئدبلا امأ

 ىنأوأ ناك اذ ريعبلا اهم دارملاف هقئثأو

 ىهو ةيحضالا نس ىف نوكت نأ اهطرشو
 ف

 ةروك كلاب تكلا ىف اهانعم اذه ةسداسلا

 ريغ ىلع .بتكلا هذه ىف قلطت الو

 لاق ةالا لهأ امأو.فالخ الب انرك ذام
 ىلع ىاطت مهرتكأ وأ مهتم نوريثك

 حرش قفيرهزالا لاقو . ةرقبلاو ةقانلا

 لبالانمالان وكن الةندملا رصتخحلا اظاغلا

 لاقو ىفرهزالا مالك اذه

 تاخوو نينم سهل تاكتسا ىلا

 مغلاو رقبلاو

 هللا لوق ىف ريسفتلا هباتك /: ىدروأملا | لهأ لاقاذك نم ديال مهرق # دب 0

 مالو كاكذ ؛!ال هانعم ةعإلا
 م

 لبالا يه روبش نط لاق(ن“ ندبل بلاو) لجو زع ا الو هنم تا



 في

 رباجوءاطع لوق وهو رقبلاو لبالا ليقو
 ا ذاش وهو .لاق مغلاو رقبلاو لبالا ليقو

 ثيح نميث الاورك لا ىلع اهقالاأ امأو

 هب حرصو هيلعصن نمموحيدصف ةغالا
 ١ وأ ةقان ةندبلا لاه نيعلا باتك بحاص

 ىترم اهنم ىثالاو رك الا كلذك ةرقب
 عمجو ٠ هظنل اذه كم ىلا

 مضلا ىلع صن نمو اهناكسا ون لادلا مضب

 «حاحصلا بحاص

 عرشلاىءابلا ركب ةعدبلا جي عدب ٍِ

 ندب ةثدنلا

 | ىلا ةسقنم ىهو ملسو هل اوهيلع هللا ىلص

 ىلع عمجلا مامالا خيشلا لاق.ةحيبقو ةنسح

 مولعلا عاوفأ ف هلكمو هتلالجو هتمامأ

 مالسلا دبع نب زب نملاديعدجم بأ هتعارب و

 دعأ وقل بانكر خآ ىف هنعىطرو هللا همر

 ةبودتموةم رغوة محأو ىلا ةسفنم ةعدبلا

 كلذ يف قيرطلاو لاق ةحابسو ةهوز و

 نافةعي رشلادعا وق لعةعدبلا ضرعت نأ

 ةبجاو ىوف باجيالا دعاوق ىف تلخد

 بدنلا وا م 9 ميرحتلادعأ و ىفوأ

 حابملا وأ ةهوركل 8 هوركملا وأ ةيودن5

 لأ شالا اه. تلثمأ ةيجاولا عدبللو ةحابش

 للاعت دا | مالك هب مهي يذلا وحنلا ملعب

 عدب

 وملآآو هيلع للا ىلص هللا لوسر مالكو

 بجاو ةعيرشلا ظفح نال بجاو كالذو

 بجاولا ميالامو كاذب الااملظذح ىنأتيالو

 باتكلا بير غظفح ىلاثلا ب جاو ويفدب الآ

 نيددلا لوصا نيودتكلاتلاةنللأ نمقتسلاو

 حر رجلا يف مالكا عبأرلا هقثلا لوصأو

 دقو ميقسلا نمحيحصلا زبيعو ليدعتلاو

 ةعبرشلا ظفحْنَأ ىلعةعي رشلادعاوق تلد

 ىنأتي الونيمتملا ىلع داز اف ةيافك ضرف
 اهممةلئمةمرحلا عدبللوما ِ ذامبالا كلذ

 ة.سجلاوةئج مماوتي ربجاوتي رّدَقلا بهاذم
 عدبللو ةبجاولاعدبلانمءالؤ» ىلع درلاو
 سرادملاوطب لا ثادحااهنمتلثمأةبودنملا

 لوالا رصعلا ىف ديمي مل ناسحأ لكو

 فومصتلاق ئاق دىفمالكتلاو حيوا رتلااهتمو

 لالدتمالل لفاحلا عمجاهنمو لدجلا ىفو ١

 عدبألو : ىلاعت هللاه جو كل ذب هصق نا

 قيوزتو دجاسملاةفرخزكتلثمأ ةهوركللا

 ةحفاصملا اهيمتلثمأ ةحانملا عدبلل وفحا احمل

 ُق مسوتلا اهنمو رصعلاو خيبصلا بقع

 سب , اللاوبراشملاولك الل

 ماكألاميسوتوةسلايطلا سبلو ياسا
 7 ضعب جيف ك كلد ضعب ف فانك دقو ا

 ام عاملعلا |

 ند 35 كللا



 هلل ىلصشا لوسردبعىفةلومتملا ناسلا نم
 ىف ةذاعتسالاكك لذ وهدعباف لس وهلا ”اوهيلع

 يورو. هالك رخآ اذه ةلمسلاو ةالصلا

 نع يففاشلا بقانم ىف هدانساب قييبلا

 نم تاثدحلا لاق هنع هلأ ضر ىفاثلا

 فلاخي امتدح اا ءاهدحأ ناب رض رومالا

 ةعدبلا» فمفاعامج | وأ ارئأوأةنس وأاباتك

 ريالا نم ثدحألم ةيئاثلاو ةلالضلا
 ةثدحم هذهوءاململا نمدحأول هيف فالخال

 هلع هللا ىضر رم لاق دقو ةموه ذم ريغ
 هذه ةعدبلا تمعن ناضمر ربش مايق ىف

 سيل تناك اذاو نكت مل ةةدحم اهنأ ىنعي
 ىفاشلا مالك رخآآ !.ه ىغم ال در ابيف

 (١)ههنعللاعت هللا ىضر

 ادب ةغالا لهأ لاق ةزمه الب ةيادبإ

 ادومقدمقكواولا ديدشنب اًوُدِب ود هىغلا
 اوي موقلاادبو هتربظأ هتدتأوربظ ىأ

 ىف هلادب والتق اولتتك ةيدابلا ىلا اوجرخ
 رمقلاو دملاب ًادبو ةاَدَب ةزمه الب رمالا

 نكي يأرديف هل ثدح يأ ضايع هاكح
 هلوقهنمو هيأر ريغتي يأ رْناَوَدَبوَذ وهو

 كلادب امو اعيس حما فلغأ حسم ىف
 ىلا وكلك ثأ اع اهم ءادلا
 عسل فق لادحن يلاعت هلأ ىلع لا از

 1 َق ثيدحلا همم يوم ةيدابلاو وبلا

 افلا

 وأةيرق ىف ةثالث نمام)ةعاجلا ةاللص باب

 ثيدحلا ىفو ىودبهيلابسنلاو ( وذنب
 هيف راصةيدايلا لزن نميأ « افجادب نمو

 ةيدايلا يف ةءاقالاةوادّيلاوبأ رعالاءانج |

 ىو اهحتفو ءابلا رسكب ىرخوجلا لاق
 فرعأال باث لاق لاق ةراضحلا فالخ

 هيلا ةبسنلاو هدحو ديز ىنأ نع الأ اهحنق

 اودايثو هرهاجى اةوادعلاب هادابو ىوادب
 ةيدابلاب ماقأ ىدتتو اورهاجت ةوادعلاب

 ةنيدلا لهأو ةيدابلا لهأب هبشت يدايتو
 مالك هلك اذه ان أدب ىتممي انيدب نولوقي

 نإ ىرهوجلا

 طيسولا نمجحلالوأيتهلوق «قرذب

 أريفخ ىعي ةرجاب ةقرانإ دجو زيجولاو
 ءابلا حتمي وهو تثبرع ةيمحع ةظفل يو

 فاق اهدميو ءارلا حتفو لاذلا ناكساو

 ورعوبأ خيشلالاقو.ةمجمملاذلاو ءاه مث

 ةيجملاب وةلمهملا لادلاب لاق ١ ح الصلانبا

 ه«أهرتخي ىأاهقر ذب ةأرلأ مرح فدل وقو

 ىفارلامساقلاوب ًاءامالالاق ارب

 بجلولا أسيرا نع ةرايع ءاريتسالا

 صخ*خ الاوزوأ ا”ودحنيميلا كالم بيل

 1 1| دمنال الإ اى
 نرغب رخلا اة اا نس

 صخو روكت ريغ نم ةءاربلا لعل ديا ن8

 ا مث
 لك اي ردمم

 همحأر ف هقاعد ضوقيو ميسقتلا اذه مده ماصتعالا يف سيفن مالك ىطاشلل )١(



" 

 مساي حاكتلا ببسإ بجأ ولا صبرتلا

 ددعتلا نم هيف ال ددعلا نم اقاقدشا ةدعلا

 | نم تأَرَب لاقيو ةدتنلا ىف ىلوتلا هلاق

 نم هتأربأو توربو هنم تئربو ضرما فذحو نيعضوملا ىف ةيامملا ركذ رصتخلا

 هب هنم اريف نيدلا

 ةيضاملا ةليللا مسا ةحرابلا حرب رع

 الإ ةحرابلا لاقيال رووجلاو بلعت لاقو

 تيثدقو ةليللا هلبق امف لاقيو لاوزلا دعب
 الصنم ايؤرااباتكرخ اقسم ميحصيف

 لابتي نبك - نع بقانملا باتكب

 | ىلص يبث ناك
 لاق 2 هبحوت انيلع لبقأ 7

 | ذكم «ايؤرتحر ابلا عتمدحأ ىأ رله»

 لوق لمحيف ةحرابلا خسنلا عيج-ىف وه
 الا وزاعأ دهو ةقيقح كاذ نأ ىلع باعث

 «ثي دحلا | دهم دودرم هلوقف
 جاهنملاوةضورلا يب بطخ فهل وق * ررب##

 قلاخربلا نيمرخلا مامأ لاق ربلا لل دجلا

 هريغو يلكلانع يدحا ولا حو ربلا
 يف مهطوقو هءايلوأ دعو اهف قداصلا هنأ

 دزمهللاةعركلاةبعكلا اةيؤر دنع ءاعدلا :

 ةباهمو امظعتوا ركتواغيرشت تيبلا اذه
 500 مى أتعم هك م جف
 ْ هرمتعأ وةجمح نع ةهمظعو ةق رش نع ةزذ

 زربىلاح رينم

 مالايناث هدحو ربلاو اهدحوالوأ ةباهملا

 بدذولاو طيسولا ف 5 هوك ذدقو امني

 ىف مقوو باوصلا يل يلع ةضو رلأو هيمنت !او

 ربلاوقب اهملا ,ذزيجولا يف مقووامهيف ريلا

 لاقايئاثهدحوربلا رك ذو لوالا ىفاعي+
 ىلاعت هللا همر ىعذارلا مساقلا وبأ مامالا
 الأ هون مل ربلاو ةباهملا ني + ملا نأ لعا

 ثءيدحلا ىف هل 0 د الو زيجولا بحاصل

 باحصالا بتك يال وءاعدلاا ذهب دراولا
010 

 قالطا حصب الورب هنم روصتبال ثيبلاو

 لاقءيلا ربلا ىنعي نأ الا هيلع ظنللا اذه
 مو طقفربلا ربا ىف تياثلاف ىلاثلا امأو

 مالكرخآ | ذهىنزملاهلقتام ةعالا تبثت
 هجحوتيبلاىلء ربا | قالطالو تاق: ىففارلا

 هيرئاز رثك اهانم من وكي نأ وهو حيحص

 رب ةلسج نم نأ اك هترايز ةرثكب هربف

 عبمرأ وراعأت هز ءاقدصالاو براقالاو نيدلاولا

 نع مدق 536 فورعملا نكل و ,مممارتحاو

 كلا

 نإ دمح

 ديلولا وبأ ىور دقو ٠ ةعبرالا ب

 نب دمحم نب دمحأ نب هللا ديع

 نب ورمع نب قرزالا نب ةيقع نيديلولا
 بحاص قرزالاىاسفلا رمشفأ ثراحلا 10 0 5 دك يك

 ىبنلا نعل وحكم نعاشي دح هيف ةكمخي رات ا يك ظوهاذكها ربواهظعتوأك وكت و اق رش



 مسرب ىلإ ذرب نم

 ىأر اذاناكهن أملس ودل آو هيلع هللا ىلص

 تيبلااذهدؤ ملال لاقودي دي مفر تيبلا

 ا دزو اربو ةبايمو اهركنو اهظمتو انيرشت

 عمج هرك ذ اذكههرخآ ىلا هش م

 زيجولا ىف مقو اك ربثاو ة ةباهملا نيب الوأ

 اهدانسا ىفو ةلسرم ةياورلا هذه نكل

 رخآ ىف هلوق .فيعض رخآو لوهجم لجر
 ةعئاض ةيري ف شابنلا ىلع مطق ال زبجولا

 الو ةدحوملا ءابلاب ةيرب زوجي يفارلا لاق
 بوصأ لوالاو تاق قوف ةانئملاب ةبرتزوجي

 هنيزياجاناكنأ و
 نعالملا اوقتا »ثيدحلا ىف «زرب ع

 ةعراقو لظلاو دراوملا ىف ارينا ثالثلا
 ىناطلما نايل_س وبأ مامالا لق# قيرطعلا

 ءاضقال مساوهو ءابلا ةحوتفم انه زال

 | ناسن الإ ةجاحن عمب|ْدَكضرالا سوما ولأ
 ١ اذا لجراز ريق لاقي ءالطاب اهئعاونك اك"

 لبق اءزاَربلا ىلا جرخي نأ وهو طوفت
 رثك أو يباطمل |لاقءالط ا ىلاراصاذا الغم

 طاغوهوءاملا رسكب زاربلا نولوتب ةاورلا

 برحلاىفلجراتزرابردصم زاربلا | امأو

 ىباطللا مالك رخآ اذه ازاربو ةزرابم
 بديلا اقل | ىف فنص نم ضعب رد تذيأل ائاثلا ف 0 ؟ ذو

 ل

 ةيانكرسسكلاب زاربلان ال لاقاهحتنب لقت

 ىذلا أذهو دارا وهو ءاذنلا لقث نع

 لاق.باوصلاوا رهالفلا وع لئاقلااذه هلق

 زاربلا ةذللأ لحأ نم هريغو ىرهوجلا

 رثك أو طئاغلاوهوءا دخلا لقث ءايلآ رسكب |
 نأأل هيلا ريضملا نيمياذهو هيلغ ةاورلا
 ءاضغلا ىمم روظب الو رهاظ هيلع ىنعملا
 ةياورلا, ركل ذاف ةناكو ليوأتب الا عساولا

 لجرلازربلاقيو ورعأ هلل لإ ا

 هريغ هزرب و ربظو جرش ىا ازورب زرت

 برحلا ىفةزراملاوأزب ربت 3 ريو اذاربا
 اذا هريغو ملا ىف لجرلا درب و ةفورعم
 قيساذا سرفلا كلذكو هيف هءارظن قاف
 ءارلا ناكساو هابلا حتتب ةَرَْب ةأرماو

 :ةردخم تسيلو اهجأوح ىف جرختو د

 هرك ذر كت صلال اوه :يربالا بهذلاو

 ءارلاو ةزمهلا رسكب وهو يلازغلا مالك ىف
 ©« ابني ةدحوملا ءابلا ناكساو

 نبالاق فو رمد ميسر لأ ةكمسرب 3

 ركب وه امهريغو يرهوجلاو تيكسلا

 فرصنم وهو نبسلا حتفو ءارلاو ةزمحلا

 تاغمأو هتبرعب رملا نال ةركذو ةفرعم
 لما مطرح هترجأو ماللاو فاذلا ةيلئع 00 كالا هيلع

 لوجتزا زااووج" ةلاوجابي لأ ٠ كندك دم أب أ ذلولاقمابلا سكب زاربلا هنأ ءالضفلا ن

 (تاغللاو ءامسالا بيذمت 1 جس  م)



 قرب نم نال

 | ءارلا ميتفب ميسربإ نورخآا لاقو.اهرئاظنو

 تاناثالث لصحف اهحتقو ةزمها 18
 ةلغ ماسربلا ىرهوجلا لاتق مسربما امأو

 امأو .مسريموهفلجرلا مسرب دقو ةفورعم

 صو الف زملا رصتت نمنامغلا بابيفهلوق

 يبحاصلاةف ىذبي يذلا مس ريا نامض

 مسربملا ناك ىفنايذطاب رايتعاال يواحلا

 ءاوسددوةعرئاسو هنامُ لطب لقعلا لثاز

 هلوق نع انباحص الو ال مأ ىذه ناك

 اهركذ ةدايز هنأ اهدحأ ناباوج ىذبي

 نأ كيذو ةدئاف اهل ىناثلاو اونل ىنزملا

 هيسج هوه هماسرب لوأف ىاذبم مسربملا

 لطبأف دهم ملف هماج فعضُأ هب لاط اذاف

 ةوق بحاص اهيف وه ىنلا ةلاخلا ىف هنامغ

 « ىلوأ اهنود ىتلالاملاف

 ظ رلالاق قريع
 لاش دز وأود ةديبع وبأ لاق تانفأو

 تامح باتك قع 3-3 هاذ هلأ

 (تقربو ددهمو دعوا ادأ قرياو قري

 | تقربوقرب رايمخالاولاقتقرب أو ءامسلا
 ا « ملعأ هّللاو

 | لوق يف يدحاولامامالا لاق «كربإ
 | ىأ(نيقلالع !نسحأللا كرايتق )ىلاعت هللا

 !لازي الوبل زيولعت أبءانثلاو ملظعتلا قحتسا

 أ سرق ن 9 هلق دنع ريذعا ثني هأئمم لي و

 هو ريعبلاةكربو ءاملا ا

 ذزبلا

 ءاملاو ولعلا ةكربلاو ىلا ىلا:ءانعمليقو

 ماظمت ليقو باث نع ىرهزالا هاكح

 ليما هلاق دجعو

 م هلصأو

 هريغ ليقو دجأ نب

 ةكرب هنمو تويثلاوهو كوربلان

 اهتدحا وف عاملا كلر

 وه اذه ءارلا ناكساو ءابلا ركب ةكرب
 لاقي راوثالا ملاطم بحاص لاق ووهشملا

 ©« ءارلارسكو ءابلا حتي لاقيو | كه

 نوكسو ءابلا حتاب قربلارمتلا# نر

 نم برض وه حلا بصحاص لاق ءأرآإ

 هتدحاورمتلادوجأ وهو رودم رثصأ رمتلا

 املا لاق ىسراف هلصأوقفينح وبأ لاق ةئارإ

 تةغلابمو ميظعت ىو لج رايلاف مرا وه

 نونلا وعابلا مضي سن ربلل## رس رب

 قروكةمنورعملا بولا وعءارلا ناكساو

 يف تح حيحص هثيدحو مرحللا سابل دح
 مامالا لاقاهريغو ملسموىراخبلا حيحص
 اميفوكحلا حام وىرع الا روصتموأ

 هنم هسأرإ بوث لكس يلا ة* ألا نم

 «ارطموأ ةجوأ تناك ةعار دب قرم

 هفانلات رب وير ملقا تيري (يررل

 0003 ياش تلعج

 ةراجتلا ةأكز لوأف ٍ ذا زز#

 ملسو هل اوديلع هللا ىلص هلوق بذهملا نم



 رمشي ىلا لزب نم

 ىازليو ءايلا حنفي وه ةقددص يلا ف

 ىلا جا امال ارهاظ ناك ناو !ذهو

 | ضعب 57 ينال هتديق اهاف دييقك

 2 ىبلاي هفدص بان كلا

 ايشلا نبلا ةغللا لهأ لق

 #» زازلا

 لزويربعبلا لزب يرهوجلا لاق :(لزب لع
 ارك ذلئابوهف قشنا يأ هياث نطق الوزب
 عجاوهساثلا ره ةنسلا يف كلذو يبن نأ وأ ناك

 مسأ اضيأ لزابلاو . لزاَوبو ليو لذ

 . ىرهوجلا مالك اذه تلَط يلا نسال

 ءابلا مغب كوالا لرب وزب عملا ىف هلوقو

 حيتفو ءابلا مضب ىتاثلاو ىازلا ناكساو

 نمىناوملا ةقدصيف هلوقو . ةددشملا ىازاا

 نابجولانا ذهزوجيلزيلاو ايانئلاك بذيملا

 ءارئابو ءبلا م

 نينثا تب ا ريال هيلع تهب اأو هيف

 رخآل اونيرح ولا دح أباه دحأ هطي ضهيفاغتص

 ةديحاص امها طلغو رخآلاب
 . ىو 7

 هلوأ رسبلا يرهوجلالاق © رمسب ع
 . رواه مر ل ه مال 5

 مث بط ر مرسي م حلي ع لالخ م علط
 57 ع او ةرسسإ و ةرمسلا رز تاس ماو ةرسو رب ةدحاولا رك
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 رك ذم ا هباتك ىفىاتاجيسلا ماح وبأ

 ممجالوةأرملاولجرالنركي رشا ثنؤملأو
 ىهورشب وهلوق ثان الاو روك ذلا نم

 نينثالا ىف امأو رشب ندورشب مو رشب

 نمؤأ أ ) زيزعلا نارقلا ىفو نارشب اهب

 رهاظ ةرشبلا ةذالا لهأل اق (انل مني رشبل

 لادلاو ةزمهلا حتت ةمّد الا وناسن الادلج

 نم ةَأرملالجرلا رشابو اولاق دلل نطاب
 لاقي و اهثرشب ىلا هت شنبب ىغفي هنالكالذ

 هترشب وا ريشبتد رشي ًاذكب انالمأ ترش

 هلتقأ هتاتقك ارش هرشْبأ نيشلا نيفختب

 ةراشبلاوهريغوسراف نبا لاق .ناتفل التق

 ىتناكتتلطأ اذاف رشلاو ريطاب نوكت

 ممرشبف) لجوزءهلرق لثم ةديقملاو ريخلا

 داريا ريشبتلا ىدحاولا لاق(ميلا باذعب

 ةرشب ىف هرئأ ربظي يذلا راسلا ربا
 ةلرنم راص ىتح هلاممتسا رثك مث ريخلا
 مكي يت قدصأ م وقلاقو لاق رابخالا
 اك" ملا رثأ هجولا ةرشب ىف روظي هنال

 لاقي و ةغللا لهأ لاق . رورسلا رثأ ربظي

 لاق . اهمضو ءاملا سكب ةَراثبو ةراشب

 لاقي تامفأو تاّمف باتك ىف جاجلا | كاشي هلعامراص لكلا ساو :رّسبو

 00 يأ لق نويمدآلا رشبلا يرشب»

 ؛ام م رس ةءآو مدالا ترش
. 5-5-9 

 2 1 ار 1 معجاق

 فهر شب اذ اذا | رشنمو | لاق مرووظل شب أومس لمك 4| يف سراف
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 هدد + ًاراذا ىثلاترصبأ لا ةراك رسب

 ع هتفع اذا

 لجرلا وطب جاجزلا لاق طبل
 تءاطباأطباو اكطي رمالا

 أ هب ترو

 ُْق

 طيسولا نم مميتلا ىف هلوق حطب ل“
 نيالا بارتلاوهو ءاحطبلاب ا رثاا يف زخدي

 دمابو ءايلأ حب ءادطبلاو ءاملا ليسم يف

 اذهر ىرهزالا هرك ذ حطب الا هيف لاقيو

 هبو حيحصلا وه هب هرسف يذلا ريسفتلا

 ْ نويقارعلا انباحصأ رك ةويرهزالا ه هرسسق

 وب ىذاقلا مطق هبو اهدحأ ن ني رهسفتا هيف

 رجحتسا و قجاذا ليسلاىرحي هنا بطلا

 خيشلا»رك ذ ةءاصلا ضرالا اهنأ ىناثلاو

 # ايهريغو ىواملا بحاصودياح وبأ

 ىدروأملا ةاضفلا ىضقأ لاق 6 ناب

 رشع ن هماثلاب ايلا قةيناطل سا ماكح الا ىف

 حير لاق هماكحأو نارا عضو ىف
 تاقيط تعج بكار م تدم برعلا باس :

 مْ ةرامت 3 هليبق< نق ىهو مهباسنأ

 تت ميمللا عساف كادمح# ىف لا يعشلاف ةليصف مل خف مث مل سا 1 .٠ نطب

00 
 : امعش ىحد ناطحتو ناث دع لدم كعب ذيلإ

 ىو ةليبقلا مث بعشتت هنم لئابقلا نأل
!4 !1 || 
 !: ةعبل ءرزثم بسلا تباست ا

 ١ ابيف بانتالا لباقتا ةليبق تيوس رسعمو

 أ 31

 كك )او ةالصلا هيلع ١

 دعب ىلا رمصب نم

 باسنأ هيف تمسقأام ىهو ة رامعلا مل

 رهد ناعبلا, مث ةنانكو شرك لئابقلا
 لثمو ك رامعلا باس هيف تثتيسقاام

 ىأ

 وهو كب كحفلا م مور ىبو فائم ديع

 مشاه ىب لثمنطبلاباسن ًاميفتسقتاام

 افتساامرهو ةليصفلا 3 نأ ىبو

 ىلأ يبو سابعلا ىب لثم 59 باسنأ

 عمي نطبلاو لئاصفلا ممجي ذب ذيختلاف بلاط

 ةليبقلاو نواع ا عمجت ةرامدلاو ذاخفالا

 اذاف لئابقلا عم بمشلاو رث ر أعلا عمت

 ابوعش لئابقلا تراص باسنالا تدعابت

 ه«يدرولملا مالك ربخآ اذه لئابق رئامعلاو

 هلسرا ىنمعهشمتب اوهثمب لاقي 26 ثععب الغ

 هدب ثبو باتكلاثسن و

 دعب امأ ب دكنلا لوأ ىف طوق هدب

 ىق ثيم دقو ءالعلا بتك ىف رركتم

 ةريثك ثيداحأ ىف امهريغو نيحيحملا
 ناكملسودل آوهيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ
 فاما ودعب امأ اههبشو هتبطخ ىف لوقي
 نم ةعاه لاقفدطيخض قو 4 'ىدتيملا يي 1 ا 1| ه
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 دواد د معاك ذلا باطط !لصف نأءاماعلا

 ها ةلوث وغ مل 5-2 , مآ هلق

 ىلأ نع عاده ذه أنيور اهعب أمأ لاق

 باتك قدنعيلامتثا يضريردشالا ىو“

 ن* لوأ



 ةبورعلا

 لاقىواهرلا رداقلا دبع ظفاحال نبعب رآلا

 باكل ةءانصدب ادك ىفساحنلا رقعجوبأ

 0 مقدم اما لاق م لوأ نأ لكلا عزو

 نب ةماسوب أ لاقوساحبنلا لاق : ةدعاسب
 ىؤا نب بمك اطلاق نم لوأ نمحرلا دبع

 لاق نيمبرالا ين اضيأ اذه انيورو تاق
 ناكو ةمجلا ةمإلا موي ىمس نم لوأ وهو
 لئسو ساحتلا لاق ةبورملا اهل زاقي
 هيويهسلا# لاقفدمب امأ نعم نعقحسا وبأ
 ءىث نم نس امم اهائوم ىلاعت ل ههحر

 1 ا
 ثيردح ف لجر ناك اذآ قحسأ وإ |

 ىذلاولاقدعا ءألاق هريغب ىلأ نا أ دارأت

 ع اذهو نويودنلا هيلع ىذلا وه هلاك

 اهمال دمب امأ مالكلا لوأ ىف اوزيمجي
 ىلا عجري امم اهنم فدذحام لج هلو

2 . 

 نع
0 

 تلا فلتخا ءسادتلال اق . مدقت م

 الوقر شع ةعطب ىلع دمبو لبق مض ةلع يف

 ل 01 اعاوءحأ دقا ناك ناو
 هع و لبق للا ق“ تو وس م

 لاك ابرعي هلأ أمبل سلا نيتياف | انأك اذا

 بصنلاب دعب امأ ءارثلا زاجاو صاحتإلا

 مفرلاب كلب امأ انضيأ زاجأو لق ن نيونتلاو

 لادل'تنب دعب امأ ماشهز زاجأو نيونتلاو
 . كل ] !_ 1 1ع
 فورعمر يغما زاجا ىذلا ادهو ساحيتلال ل

 | ترظن ىلافكاتب لللاطأ دعب امأ لوقتو لاق

 هيف تنك ةخعسأ يفو 0(

5 

 رايتءا اذه(

 يناًكاقب هلا لاط
 لاطأ ىف ءاغلا لخدتف كلذ تراظن دق

 1)هيفتبتكىذلار مالا يف

 ًافدعب ؛امأز وجو قي وحنلا

 كمي امازويوامأ نمدب رق افرتهمناكناو ا

 اءبيفءاقلا لخدتف : ىأف كاقب هللا لاطأ

 سلال رادلا ىف ادننز نأ هريظنو اعيمج

 ترافن ىنفكاقي هللا لاطأف دمب امأ زوجتو

 لاطأَو دمبامأز وجي وت ران أ مئزوجيو

 لاطأ مثدعباما زوجيو ترظن ين ا كافل

 امأ اده ٠ نع دوجأو ترامت ىلاف كاقب سا

 ىنأ مالك رخآ اذه َكاَقِ هللا لاطأ دعب

 باتك ىف ائيورو تلق ساحتلا رشءج

 ىواهرلا رداقلا ابيع ظفاحال نيعبرألا

 ىلع ىبنلا لوق ىور لاق ىلامت هللا هحر
 امأ هنشكو هيطخ 3 ملسو هلاو هيلع هللا

0 
 2 أ 5 صاقو هه ىلأ نإ كويس كعل

 تيد
 0 م

 نبل كبعو , يردملا ديعس وباو دوهسم

 اع 2 ة همعي ام ا. كا دعو رش
 لما نس همها ةرب نأ هلا هك رم

 م 5 3 يمرس

 ىدعو بآانجا نإ ةرمسو ةريرق دباو
8 0 

 نب ليغطلاو ىدعاسلا ديم .وباومأ >نبأ

 نايقس وباو هللا دبع نإ رارجو ةراخس

 »4 و72 5 1

 ساو 39 وب اومقرأ نبدي زوبرح نبأ

 صو د نب ةرقو دلأخنإ دب روكللاهنا

 رباجو ةمرخم نإ روسملاو ”ايكر ل
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 * كلا 30
 سلا سن !نب رزو باعث نب ورحجو 0رهس

 يعازللا حيرش وباو مير ني دوسألاو

 نب للادبعو مْرَح نإ قر عو 4ع ةيمذع | ةيقعوب <

 ةشئاعوكلام نبا

 كد ذمث نيعمجأ منع 5 ىضر قيدصلا

 08 ىأاتنبا ءامسأو ةثن

 9 دانسالاب'مماياور

 لقتو هؤزج ءىثلا ضعب 6# ضعب لع
 امالث قلاط تنأ ةلأسم يف بذيملا بحاص

 ليلقلا ىبعقلطي ضعبلا نأ ةنسال نوضعب

 ةالصلا ضاعب أ مهل وقامأو ةقيةحريثكلاو
 ديشتلا اهب مدارف وبسلا دوجسب ريس
 رتووأ حببصلا يف تونتلاو هسولجو لوالا

 هّللاىلص ىبنلا ىلع ةالصلاو همايقو ناضمر

 ىلعو لوالا دبشتلا يف ملسو هلاو هيلع

 ةالصالىهفارلا لاق ةنس امهانلعج اذا هلأ

 تاضورفملاف تابودنمو تاضورفم

 ناممق بودملاو طورشلاو ناكرالا

 اهكرتل وهسلا دوجس عرشب تاب ودنم

 مببقلاو اذ دوجسلا عرشال تابودنمو

 والو نم مهل 5 اضاعبأ ىمسي ل ]والا

 نيمرإطا مامألاق تاثيعىف اثلاو تانودَم

 1 ضعب دوج.سلا قطتي اولاق ءارتعلا نأ اهأنعم

 دوجسلا اهب يامتن يلاو يصعب نود ةئملا

 يغب ىلإ صعل نم

 ىمسم ل قأ يف شعبا ظفلوهب قلعت الامل قأ

 | كرلف اقالطاو الامعتسا
 نكسلا ييضعب عزاما# 5 م اص يرحم هدفي اق اضاسأ هذه تب

 باغأ ءىثلا

. 0 
 رئاسز واج راه ر ءأ دك أتدقدوجعسلاب ةروب 9

 تكراشديك أتلانمردتلا كلذب و نكسلا

 ناكرالاياهيبشت#ب اضاعب !تيمسف ناكرالا
 رخآ | ذهةقيقح هازجأو ضاعبأ ىه ينلا

 « ىفارلا مالك

 يناطخلا نابلس وب أمامالا لاق غب

 رصتخم ظافلاحرشىفتا دايزلا بات ىف

 ىغبث اامهنع ىضروىلاعت هللا امهر يىفزملا

 اهركنأ ,هنعهللا ىضر ىفاشلاهرركي ؛ افعل

 هب ملكت اما اونو سانلا ضعب هيلع

 كالا هن" تيمأو ليقت لل ظنل ىلع

 هلاقىذلاو قاطخلا لاقوذوو عدو اونامأ

 نع ةملس نع بلعث لاق حيحص يعئاشلا

 ىغبلل لوقت برعلاو ىئاسكلا نع ءارفلا

 رجالا نع يلعث لاق ناتحيصف يغباو
 رداونلا ف ىننا يثا كلاىلع ىنايحالا رق رق

 ناك و*ثيللا دشن أواضي ًاعدوب ماكل دقو

 ىذلا نم ايذن ربك أ * مهسننال اومدقام
 لقو ىباطخلا مالك رخآ اذه ارعدو
 هانلع امو) ىلاعت هللا لوق يف ىدحاولا

 هانعم جاجزلا لاق ( هل ينبني امو رعشلا



 ىلب ىلأ قب نه

 8 .٠ م عمو
 تيغب مطوق نم ىئبس لصاو هل لوستام

 لصح ىأ ليغبناتهتبلطىأ هيغبا ءىثلا

 باب واب مجرابجحوز كا عةقلطملا ةدع باب

 ىغابلاو ىغبلاباتكىمهلوق امأو . ةفاقلا

 فااخلا وه ءأبقنلا حالطصا ىف ىغابلاف

 ءادأ نم عاتتمالاب هتعاط نعيسراخلا مامالل

 ىف ةفورعم طورش هلو هريغغ وأ هياعام

 ماظ هنال ايغاي ىمس بهذملا بتك

 عورشملا دحلا هتزواجن لوقو . لظلاىنبلاو

 موق نممامالا يلع ءالعتسالا هبلطل ليقو

 لاق)ىلامتهلوق هنمو هتبلط ىأ اذك تيذب

 ىلع انباحصأ قثقاو ( ىثبن انك ام كلذ
 مهنأ مهتيمست طورش تدجو اذا ةانبلا

 مهيبشفن وطخع مهثكلاةاسف أوس ةانإب
 ةأاصع .مأ ىف انباحصأ فاتخاو ءبلبأتو

 ندو ةقسفا وسبل هنأ لع مهقافتا 9 ال أ

 اتف ةيصمم لك تسيا لق نوصي لآق

 « ةلاطش تالاو ىدمتلا ةنالأ ىف عبلاو

 لاقت ةدحاولا فورع» قبلا 33 قش

 عمااكلا ريثك قاقبلا جاع: لإ
60 

 2م راحلا لامس

 نفل

 ةركبلارا اونالا قراشم ىنلاق هي ركب

 ابحتفو فاكلا ناكساب أهم ىف قمتم د ىلا

 تاَسفأو تاهف تاك قجاجز ز!لاقناتغل

 ركبأ مار 5 كليجا يف لجزا ربا

 ه ةددشم اضيأ ركب هريغ لاقو اراكبإ

 روكذم لكؤي ىذلا طوابلا ا« طابا
 حتفب وهو فورعم وهو اب رلاهف ةضورلا ىف

 ةشورذملاةراجحلا ابنا حتت طالبلاو ءابلأ

 ءابلا حتف ىف فالخ الو اهريغو رادلا ىف

 * ىره ولجأ هيلع صن نممو |

 مهىشلا تملي ةنالا لسهأ لاق ملب

 اهناكساب الب ايحتفي هملبأ ماللارسكب

 ىرهوملا لق ى ريغ هته اومانمَع تءلتباو

 كذكو وادلا طمسو ىف بقت ةعولابلاو
 ©« ةعوأابلا

 تامف باتك ىف جاجزلا لاق 4 لاب

 اد ما لب لاقي تلمفأو
 ل0 طرد ني ضر 01 دي“ د و

 # ءالاسا قااا 7 الواب

 ةيليلاو ةوابلا يرهوجلا لق * ىلب

 ديدشتو اهحتذب ةيليلاو امهمذ ءاملا ريك

 ايالبلا عمجاوةدحاو ءاليلاو ىولبلاو ع ايلا

 انسح ءالبإ ةالبأو ءالب ىلاعت هللا هاليو ا

 نوكيورابتالا ىلابتلاو هريتخأ هالتباو | جاجزلا لآق فورهم لقبلا 4 لق

 يشلاؤ رينا قرايتخالا وه ىذلا ءالبلا هعهتي1 تجرخ أ ألَمأ ومالغلا هجو لق



 لب نفت

 مل نمو نيبلا يف هبت اريخ هب هللا دري | ل اولق اذاو هل ثرتك ال هيلابأال هلوقو
 لامتسالا ةرثكاانينخ لالا وفدح لبا
 ا | كلذكو ردأال طوق نم ءايلا اوفذح اك

 لاب هيلابأام نولوةيق ردصملا ىف نولمتي

 اع ىللاعت هللا هافاع لثم ةيلب لصالاو
 لو هلأ مل نولوةي برعلا نم سانو

 اهتحتف ناف هابلا رسكب ىلب ىل_مي بوثلا

 جاجسملا لاق تددم

 لابرسسلا لإ هيلي ءرلاو

 لاوحالا فالتخاو لايللا رك

 باول فرح ليو .يلمق بوثلا تيب و

 ىننلل كرت اهمالكل لاقام بجوب قيقحتلا
 ىلإأ ال مهوقو . ىرهوإلا مالك خآ اذه

 اهزيغو بتكلا هذه ىف هوامعتسا دق هب

 نيقلذحتملا ضيبدركنأ دقو حيحص وهو
 ١ نونحلي ءاهتغلا نأ معزو اننامز لهأ نم
 ! :عمسول هنأوهيلابأ ال باوصلا نأو اذه ىف

 'معازلأ اذه طلغو اذكهالا برعلا نم

 5 لب“”هتعابضب ةلقو هتلابجت انريخأ لب

 دقو برعلان م عومسم حيبحص هب ىلابأال
 ىوادغبلا ركب وبأ ظفاطلا بيطلعغا ىور

 هنتاو هيقفلا بادأ هباتك لوأ قمامالا

 ىفاذكه ءانيدرو 6 هبتعي : هب لابي

 ايلوالاةيلح
 ناك لاق» هنع ىلاعت هلا ىضر قا ىأ |

 ىلاسال سو / اوهيلع هللا ىلص هللا لوسر | ةيف

 نبحيحصلا قره اذكه «ءاكملا ريخأتب

 يحبصلا ىف كنب نع نب ثيسكو ع 1-2 ع -صاإ ف

 ىراخبلاحيحص ىف تبثو. ءابلاب ريخأتب
 نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره لأ نع

 لاق ٍلسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اب هرملا ىلابيال نامز سانلا ىلع نيتأي»

 هرك ذ «مارح نممأ لالح نمأ لاملا ذخأ

 !ونما يدلل! اهيأاي ) ىلعت هللا لوق باب ىف
 ,لوأ ىف ( ةفعاضم فاعضأ ابرلا اولك أنال

 ننسو لسمحيدصيف تبثو .عويبلاباتك
 نأ امهنم نيئانجلا باتك ىف دواد ىأ

 هنثأ سو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللاىتتا اه لاق اهل يسع ىبت ةأرما

 انف ىربصاو ( ىبيصع ىلابت امو ) تا

 ناع هيلا ٍباةك فىراخبلا يحصى تاثو 1

 هللا للص ىنلا ني تناك فيك باب يف

 هللا غر دومسم نبا نع ملسو هلآو هيلع

 مسودل اوهيلعشأ ىلصينلانأ» هنع ىلاعت
 0 ِ 1 «ل اج

 مي داونوكت نأ نوضرت | هياحص ال لآل 0

 لوصالا ىفوها ذكه 6 يلب أولاق ةئجلا لكأ |



 م ميب ىلإ نب نم

 فوع نب نمحرلأ دبع نا يواعدلا ىف | ريف ىف ىلإ لاهتءاب حيرصتلا هبفو

 تنبلا نيب نوفلحياموقىأر هنع هل ىضر قملست حي حيحص ىف تبنو .قنلا باوج

 سانلا اهي نأ تيشخ دقل لدقف ماقلاو | هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةيطا باتك

 نم ةانثم ءايب وه أري هلوق تيبلا اذهب | ىقريشب نب نامنلا دلاول لاق ٍلسو هلآو
 من ةنك اس ةدحوم هاب مث ةحوتفم تحت | كرسي ا »هدالوأ قاب نود هل هتبهثيدح

 هتمرحلقتفدب نودن أيهانعمو ةزمه مث ءاه | لاق لبلاقءا وس ربلا يف كيلا اونوكي نأ
 لحأ لاق. م6 ولق نمهتبابم بهذتو دنع ش 0 «نذا الق

 حقتلاب هب تيبيو لجرلاب تامل اني ةنللا | زيجولاو طيسولايتهلوةامأو «ىن

 .« تسنأ ىأ |ءوهبو امج امبأ رسكلاو | دي ىلع هدي تنثبا ) ةريثك عضاو ىف
 ءابلا حتفي ءاهب 68 لاقي 7 لاق نيلوقلا لع نايغتبي نابجو هيفف (بصاغلا

 وخو يللاحلاب تثسنأ دقتناك اذا ءلابو ناينتس خنلا بلاغ ىف عقبف كلذ وو

 دهازلاور رعوبأ لآل . - تسنأ ىَأهبت أهم مه ند

 هي تيري لاقيءارغلا نع حيصقلا حرش ىف

 ينعم هلك تن تادبو تئيو « تأميو

 الا هناك ر حوهفو ركب هطيض تلق هي تسي أ

 نم اهبلا امأو ةلمبم نيس ءاهلا لدب نأ

 مث ةدحوع ءاب م هلوأ ىف تحت ةانثم هاب

 هلوأ تنتبا ع ةي اذكعو قوف ةائثم ءاث
 ن اذهول 9 قون امو م ةدحوم

 امزالل ىتسيالئانبلاك دمتع ءانتبالا نال

 مث نون مث تح ف ةانثع نايئيط هباوضصو

 ىسن نزو ىلع ل جرلاىهت نم وهف نسحلا

 عام رثلاو ةداملا هذه نم سلف زوميمريغ

 عاصالا نم ىلا ابالا ممم
 رثك |ثيأتلاو اضيأ را هئنؤم ىف مو

 ةدحو» مث نوب تاينأ اذكو ةدحوم

 ةائثم مث ةنكاس ةدحوع تينا زوجيو

 ةانثم مث ةروسكم نول مل ةمومضم قو

 مامالا 79 .ق 1 ةحوتفمت

 نيالاقو .هريغىره جلا ركّذب لو رهشأو بصخلاب اتت 5 لئاو ف ىعفأرلا مع ءاقلاوأ

 ليلق اهريكذت لمجلا حرش ىف فورخ «باوصلا اب ركن الإ قهر ام قم
 ااق لاق داكأ نثي اع 8اأ امهحوأ .هب راب ىف بذيملا,نم هلوق 6 اهي ا

 ملا مللت ريا ا اضسدر ىتح 07 000 تن

 ا و سال 595
 ع 144 1

 دلل سا ةمهبلاو .ءايقدأي زبمهاب أيرهوجأ ١ نيميلا باب قو ناعللا ذو هنأعل حصي ؟كلل سا ةميملاو .ءانةدأب نبمهابأ أ | نييملاب أب قو ناعللا فكو هلاعل حب

 (تاغللاوءامسالا بيدذبت 9ج - © م)



 ؟

 ني نم زمملاو نأضلا دالوأ نم يثثالاو
 ىف ىديزلا لاق. روبجلا هلق اذكم الوب

 زمماو ناضلادلول مسا ةمهبلا نيعلا رصصتخم

 لاقو .همالك اذه ماهي ومه. اهعمجو رقبلاو

 ةمب عم مهعلاو مهب ع ماهبل لا يرهوجلا

 ىثالاوركذلا ىلعمقي و نأضلا دالوأ هو
 مابيلا تممتجااذف زمملا دال وأ لاخسلاو
 لاق مهب ماهي اعيمج اهل تلق لاخسلاو
 تاذلك ةييببلا نبعلا رمت ىديبزلا

 « رحبلاوربلاباودنم عب رأ

 زوجي الوءاملا فة ىزالا «زوب 3

 سانلا نم ريشك ملوأ دقو اهديدشت

 فورمملا رئاطلا اذه وهو اهديدشتب

 رك ذم وهو ءاي ريغ نمزاب هيف لاقيو
 رك ذملا هباتك ىف ىناتسجسلا مئاح وبأ لاق

 لاقي هيف فالتخاال ردم زابا كنؤملاو

 | ةيندلا ف لاقىزابلالاق نيف زابلاو ىزانلا

 ةاضقو نايضاقك مسجلا ىف ةاّب و نايزاب
 لاقنازييوزاوبأو نازاب لق زاب لق نمو
 امريغو نيهاوشلاو ةازجا لاقي ديز وبأ
 ع رقص اهدحاو روقص ديصي ام 11 50 1 5 5

 لاق ماح ىنأ مالك رخآ اذه5 :رةصيتنالاو

 538 رنادث قزاملا عءاايلإ ىف ةغلزابلا اك رخو جحا ءآ < ذو 1 1 ةةعل زال محلا

 نيب ىلإ زوب نف

 « ديدشتلاب ىزابوزاب و نهالعأ ىهو

 مي باب ىف طيسولا ىف هلوق (غو)
 هابلاب وهغابلا ىناثلا ظفللا را.ثلاو لوصالا

 هوناتسلاوهو ةمجعملا نيذلاو ةدحوملا |
 حرش ىف ورع وبأ رك ذو .ةيسراف ةظنل |

 نأ ىنأي ناك هنأ ىعمصالا نع حيصنلا
 ذاد لوقيو ةءجمملا لاذلاب ذادغب لوقي
 هريغو ىئاسكلا لاق. ناتسب غبو ناطيش

 قأسو ناد:مونادنيودادنب وذادنب ىه

 «ىلاعت هللا ءاش نأ هعضوم ف

 ثيدح ىف روك دلا قوبلا (قو)

 يفو. فورم وهو ءابلا مهب ناذألا
 لجأ نم ههركف قوبلا اولاقق بذبملا
 لاق دقو دووبلا رامش نم هلمجف دوهبلا
 رمز) ىعمصالا دشن أساحصلا ف ىرهوجلا

 لدي اذهو ) قوبلا ىف ترمز يراصنلا

 يذلاو يراصنلل مدنع قوبلا نأ ىلع

 اسوان مهضعي ل لاقذ ملسم حب حيحص ِق ءاج

 انرق مهضمب لاقو يراصالا سوقان لثم
 لاقو ىراخبلاحيحصىفودووبلا نرق لثم

 ه«دوملانرقلئماقوب موضعي

 رمالا ناب لاقي ةفالأ لهأ لق (ني)
 ساجديز ان مطوق انأو دع نايئساو

 مين درا 8 م ةدأن ذ 3 لاقو ذك يرج || لآقفيفختالاب ىزاب تاذأ ثالث هيف يف 6



 96 ءايلاباب

 نبب وه ىذلا فرلظلا ىلوو تاقوأ وه | ةحتتلا تعبشأ ىلهئانبب ىرهوجلالاق . نيب
 هائععي اهني و لاق نيب هلصأو افلا تراصف
 صح انيب لوقت ام هيف تديز

 لجلاو هاياانتبقر تاقوأ نيباناتأ ىأ اناأ

 كتدتأ كلوقك نامزلاءامسأ هيلا فاضي امن
 يذلا فاضملا فذحمن ”ريمأ جاجحلا نمز

 ةلاالقو
 ذا هنقات
 ا ل

 ناكوهيلأ فاضملا ماق» ثميقأ ىتلا ةلجلا
 يف حلص اذا انرب دعبام ضف ىعمصالا

 امديو انيبدمبام مقرل هريَغ و نيب هعضوم

 ع ريطاو ءادتبالا ىلع

 نم»ملسو هلآو هيلع هللا ىلع هلوق

 حيحص ثيدح وه 4« تءعنو اهبق اًضوأ

 لاق اهريفو ينمرتلاو دواد وبأ هاور

 لاق نسح ثيددح وه هريغو ىدمرتلا

 هل اوهيلعهللا لص هلوق ىعمصالا لاق ىورطأ

 تعيسو لاقذخأةنسلابفىأ 4 اند ماس و

 ةصخرلا فدارألوقي ىواشلادماحاب أ هيقفلا

 ةنسلا رابظالثينأتلا ةءالع ىه ىلا ءابلا

 يرهزالا لق اذكو ةلمتلا وأ ةلصخلا وأ

 لاش اعلا ءأ 7: ّش ثتمعت ف |ةغ ءاتلإ هده

 ىاههو تسلرو سنب ادض ثءعاو معاو

 0 انتشف تعنو معن لصالا

 نونلا رسكب تمن هطيض ىفروبشملا

 هريغو ىلقلا لاق. مدملا حش ونيعلا )| ناكسأو

 نبملأ ركو نونلا حيتفب تيعلو ىورو | ةممجلا مد! لسفلا ةنسلا نأ كلذو لخأ

 | ظافلا- رشف ىرهزالا كذب مو ريضأف

 ىوس نئسلا ملاعم ىف ىلاطلناو رصتخلا

 بحاص لاقو 52 هاك ىعمصالال وق

 جإ1عأ ثتمعلو دش ةرعل ! رفلايفدانعم لماشلا

 ]وأ أ ةلصطعا تم.عاو ىناطخلا لاق. ةضيرفلا

 تا ربظ اعاو لاق كلذ وخضوأ ةلمثلا تثمعل

 توعلو ىورو» ءاثلا حتفوملا ناكماو

 لصالا لعزبعلا رسكو ميلاو نودلا لقب

 ةنساابف يممصالا ل وق ىنمءورلعأ ىلاعت هللاو
 هللاودب تءاجو ةئسلا هتزوح اب يأ ذخأ

 ع
1 

 م ملعأ ىلامت



 عض وللا ءامسأ ١ ضبا

 ! دجس !باوبأ دحأ وه ةضورلاو زيجولأو

 لاق .ملسوهل اوميلعشأ لع بلا دع بحتسيو الضف ىلاعت هللا هداز مارحلا
 هباتك يف ىمزاملا ركب وبأ افاحلا مامالا | ىلع ناك ءاوس مدلق لكل هنم لوخدلا
 هذهك امألا ءاممإ ىف فاتخلاو َّ ولا | اباحصأ نيب فالخ الب نكي ملوأ هقيرط

 وبأ لاق. رىراتفلا ةموو ىلا بسنت رببلا | هيف ناف ءادك ةينث نم ةكم لوخد فالخب
 ةموررلب ٌبحاص ة ةمور "هدنم نب هلا دنع | بتكلا هذه ىف حضاو اذه لكو انالخ

 ىضر نائع اهارتشاو لات ٍفسأ هنا لاقي | نم لوخدلا ىف ةكسحلاو ىلاعت هللا دمحي
 « عرد فلأ نيثالثو ةسمخب هنع هلل ةيكلادجوباب ةهج يف هنأ ةبيش ىب باب
 دج لبق ىهو نونلإب# ةثومم رب 4 ١ نمةناضحلا بابىفدلوق : دوسالا نكرلاو
 تناكو مس ىبةرحورماع ىف ضرأ نيب | اذه هللا لوسراي تلاق ةأربانا# بذهملا
 دعب ةرجطا نم « عبرأ ة ةئس لوأ ىف اهتوزغ | سكي ةينعوهةينع ىلرثب نم ىلقس ىبا

 ءالسضف نم قلخ اهب لتقو ربشاب دحأ بنعلا ةدحاو نونلا معتفو ةلع ل نيملا

 شيجلا ناكو مهنءىلامتهقنا ىّضر ةباحم ملأ ا ع ةئيدملا ن نم ليم ىلع ربل هدهو

 نيماسملا راي نم نيعب رأ اهريضح ىذلا | اهريبكو ءابلا مذب © ةعاضب رب 5
 5 | 81 يل لع . « لسلق
 قدما س 2 نيورع نب رذنلا مهنم يق سراف نياامهرت د لان روبسم نامعل

 ني.ثراحلاو توميل ّونتمملا لاقيو توما

 سصاّمش نبةو موتانا رحو ةمصلا

 ربشأ مضلاو امهريغوىرهوجلاو لمحل
 ةدعاس يب رايدب ةنيدملاب صو حضوأ و

 اد اواتقةريبف را رماعو ةهكرر 1 ا بك الإ 11 ا 1 © هيسان تنهسف

 نب ديزنب عفارو ىملسلا تاصلا ىلا نب | اهبحاصلامما ناك ليقو رثبلل مءأ وه ليق

 8 3 ىر رمضلا ةيمأ نب ورصوديز نبا | بابيف بدهملا يف رك ذ 4 ةمور ربي ا

 ه« وربع نب وذنملاةمجرت ىف ريثالا نبأ ْ ىلاعتا يضر نافع نب نامع نأ فقول



 رصل ى أ ردب نم

 لوسر يظعلا ةوزغلا عموم * ردب 3

 فورعم ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلم هللا
 املأ ا

 تك كا ل هب و م لا رم عبرا وحن ىل

 نبا لاق ةئيددملا ردب فراعملاهباتك ىف ةبيتق

 همصأب تيمسف اردب ىعدي لجرا تناك

 ىنب نم الجر ردب ناك ناظقيلا وبأ لق
 ردب ةعقو تلاكو هيلا ءالأ بسن رافغ
 ةئسلا ف ناضمرربش نمت لخ ةرشع عيسل

 نمنيحيحصلايف تبث .ةرجهلا نم ةيناثلا

 ردب لهأ ةدع نأ بزاع نب ءاربلا ةياور

 لاسم سيح مص كو 3 رشع ةعضب و ةلامملت

 | . رمع ةياور نمرشعةعسنو ةئاهالث اوناك

 نأ دووم نبا نع يراخبلا ىف تئو
 ةعمجلا موي تناكوا راح اموي ناكر دب موي

 ءاقلا وبأ ظفاحلا يورو . روهشملاوه اذه
 ىنلادل وهبأب قّوشمد خي راتق ؟اسعنأ
 تك اسر سيسري سيديسس

 هيف دانسأب ! ملسو هل او هيلع هلأ ىلص

 نا و لاق نينا ءام أ
 موي تن اهعأ فمص

 نب ةعيجلاءوي تناك اهنأ

 ةقبص باب ف روك لم * 95 رحبلا ع

 ناكساوءاملا متفق وهبه ا نم ىثاو أ

 ميلقال مد وهورحبلاة يش ة ةغيص لع ءاحلا

 ةنيد ٠ لوأ ىو ةرشع ثالث ةئس هئم ا

 1 ظوفحلاو ل اف نيدن

0 

 هه نامسو ةرسعبلانيب ني رحبلا
 ىف ةضورلا ىف ةروك ذم ا ىراخي »©

 ةدللا هومابلا مضي ضةحضال ِ 2 | باتك 3

 نم اهنم جرخ دقو رينلاءارو اع ةروبشملا

 اهو نوصحال قئالخ نف لك ىف ءاماعلا

 مامالا ابلهأ مالعأ نمو روهسم منيرأت

 ىراخبلا ليعامسأ نب دمش هللا كيع وأ

 * حيحصلا بحاص

 نمةدرلا باب .يف ةروك ذم # ةخازإإ#

 ىئازلا فيفحتو ءايلا مصب ىف بذياإ

 بدحاص لاق . عضوم وهو ةمجعملا ماحلاو

 لق نيرحبلاب عصضوم وه رأ ونالا علاطم

 ىلايبشلا لاقو طا ءاموه ىعمصالا لاقو

 ه# دما يبل هام

 ناروح ةنيدم ءايلا مث * يرعب

 ناعم . 2 قب سلو الا عمبر ره قاحلص تحف

 اسمع نلاذو © ردم سل اف كم حسا اهدرورك "نأ نام رد ماكل ؟ |

 نإ نيئرم ملسو هيلع 5 ىلص ىنلا

 ةرورشملا ةدلبلاءابلا حتتفب ة(ةرصبلا ع
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهرّدصم

 اهرسنكو ابمضو ءابلا حتف تافاثالئاويفو
 و ى# ا 1 | 0 4 علا 558 5

 وهو حملا نوحصفا ىرهزالا نهاكح ا كوب ىلارعنيرحبلاىلا ةيسنلأو بقو رهف

 رمادتو ريغمعتلاب ةريصبلا اه لاقيوروهشملا ! لمجلا فسراق نيإ لاق ٠ بسنلا ءاي لبق
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 لوأ ىف اهلهأب تكفتؤا اهنال هكفتؤالاو

 مااطملا بحاص هلق تيلقتا يأ رهدلا

 | يف ةرصبلا لاقي ىتاممسلا ديعس وأ لاق
 | نب هيث اهانب برعلا ةنازيخيو مالسالا
 | ىضر باطلا نب رع ةفالخ ىف ناوزغ
 سانلا اينكسو ةرشع عيس ةئس هنع هن

 ىلع طق مصلا كيعلا مود ةرشع ينام ة ةنس

 ياهرلا هيعوش :ءااوأ ىلهلاق ا ذك اهضرأ

 ادكهةرصملاب ظعاوأ )اةي واعم نب دمحأ نب

 ىرمعب ةرصبلا ىلا ةسفلاوىقاعمسيلا مالك

 و ناروبش بشل نابحف ابح دقو هأيلا سكب

 ةغا ىلع ةرسصبلا تمض ناو مهلاب هولوقي
 | ىف ةلخاد ةرسمبلاو عومسم بسنلا نال

 خيشلاهلاقا ذكهكحاط سيلو قارعلا داوم

 ه«انباحصا نمهريغو بذرلا ف قحسأ وأ

 | لابقتسا با فةررك ذم 6 ءاحطبلا لع
 وهو ةكم ءاحطي ىه بذهملا نم ةليقلا

 1 + 1 ما م هو دلو ةليبملا ءاخلابو ءانلا حتمي

 * ةزمطا فرح ىفهنايب مدقت دقو حطبالا

 ا لوسروب ىلص ىذلا | «لخت نطب##

 فوذأ ةالص ملسودل و 4 لع هلل لص

 طيسولاع نمفوملا ةالص باب ف روك ده

 ظ ةرجسما ءاخلا ناكسا ونون حتتب لو 9
 أل 2 نانطة ضر نمدجت نمناكم وهو

 ىبزاملا لاقو روهجلاو علاطملا
 تامهمي ةفلاخغ الو زاجحلاب ةيرقل 2ك نطب

 ىف ىنامسلا ديعس وبأ لاق هي ذادنب
 . ءايلا ستني ىذادنيلا بانالا هباتك

 بحاص4لاق

 ةيجعملا نيثاا نوكسو ةدحاوب ةطوقنملا

 ةمجعملا لاذلااهرخ 1 ىفوةل. ملا لادلا سيتفو

 اذهب تيبس اعاو ذادغب ىلإ ةيسن هذهو

 نم وصخ هيلأ ىدهأ قىرك < نال م الأ

 هل ودعي 0 مذا دقي همطقأفقرشملا

 اق غبلا هل ل لاقي قرشملاب

 اذه نوهركي ءابقفلا و لاق متصلا قاطعا

 كي دادي ل

 رفمج وبأ اهاممو اذه لجأ نم مسالا

 لاقي ناكةلجد نال مالسلا ةنيدمروصنملا

 ركذ الجر نأ يورو.مالسلا ىداو اهل

 ذادتب داكر ىلأ نب زيزهلا دبع دنع

 ةيسرافلاب غب لاققر.سالا ذه مم نع ةلأسف

 لش كرابملا نبا ناكو ةتيطع 0

 مي نأف ةعمجمملا لآ دلاوىعي د راق ةعمدسملا لاذلاو ؛ لاتيال

 لوقينكاو كرش
 5 نادغبو نيتها نبلادلاب ى ىلإ دادغب

 ذادغب لوقبالعمصالان اكو برعلا لوقت

 ةاممأو كطخذادونا طيش

 مالسلا ةندعم لوقيو كلذ نع ىملو
 ا

 ةئيطعذاد دووتص همي نأ تن ةميدللا ينعيسهنال

 ةديبع وانك ومص |ةيطعأب 5 ةيسرافلاب



 دأ دق

 نادنمو دادتبو ذادنب نالوش دير وبأو

 مصلا ةيطع هلا ىلا مج

 ةيمجعلا غبن ًامبطعب 7 وشامل ةيطعليقو

 ذاد ناتسإ ىبع لجر م ءاذادو ناتسب

 | رك ذويفامسسلا مالك رخآ اذه ملعأ هللاو

 لوأ ىفدانمع هاك اذه ىدادقيلا بيطخلا

 لاق ىرابنالا نبانع دازو ذادنب خيرات

 نونلاو ءابلا نادنب لوقي نم برعلا نم
 لاقنيلاد لا وءابلاب دادنب لوقب نع مهنمو

 نان ئاسلاامهناتنللا نات اهويرابنالا نبا
 ىرايثالا نبإ لاق .ناتروبشملا برعلا ىف

 ىعي ذاذعب لوقي موضعي و ىتايحللا لاق

 ىهو نيتمجمملا نيلاذلب

 اراهعيمج ناد؟ و

 تاغلا ذشأ

 عيمج يف دادقب وىرابثالا نبا لاق ابلتأو
 دادغب هذه لاقيف ثنؤتو ركذت تاخالآ
 هباتك فون ادمطا تفل الاقو نا دغب افهوأ

 دادنب ءامسأ نموىازلا فرح ىف قاقتشالا
 - ءارولا

 ه نئانجلا ىف روك ذا # عيقبلا ع

 وهوءابلاب وه وةئيدملا لهأ قدم دق غلا عيقب

 قربالا عيب انك هوت ىف روكا عيقبلا
 لوق امأو . ريناندلاذخأتقماردلا, عيقبلا

 ادحأدجأل شيطاب نب نيدلا دامع خيشلا

 | رهاظلا ناو ثيدللأ اذه ىف ميقللا طش
 17 ٠0-7

 ؟فب

 عيبلاب هبشأهناف نونلاب عين

 وهلبلا 0 ا

 كلذ ىف نك لو نثدملا وهو م

 ميبي ناك هنأ

 ىلا خيشلا لوقامأور ورقلا هيف ترثك تق ولا |

 ظانلا هباتك يف
 نوتلاب وه ليقو لاق ءايلاب هنأ بذبملا

 شيطابنبا نع نونلا هتياكح نأ رهاظلف

 وبف املا ىف تاوملا ءايحاىف روكذملا اماو

 هلق ىذلا روهشملا وه اذه نونلاب عيقتلا
 مريغو نيثدحملاو سا وغللا ن“ روهمجلا

 نعم نب دمج هللا دبع

 !١ آف .٠ ا
 لأ صعب ناثق

 ِق ةثايب ىنأيسو را ونألا علاطم بحلص

 © ىلاعت هللا ءاش نا نونلا

 امرك ذءاجافرش هللا اهداز 6 ةكب

 ميملاو ءابلد ةكمو ةكب ئيزملل نارتلا ىف

 ىبععي ناتذل اهو اماعأأ نم تاعامج لقف

 هاك 8 ايلاب وك ةفشلا

 اوةلتخاو نييتعع اه نورخآ لاقو دحاو
 ءايلات هكر هلل ء ىلا ركم انئفاذه اع
 نو اا واسس 3-3

 ماكح الا ىف يدرواملا - ةصاخ دجيملا

 ليقوماسز دي ز ءيرهزلا نع ةيناطلسلا

 ملاكم
 كه ليقو هريغو ىعخنلا نعيدر واما

 و همس 5 1 لمح 5 5

 مالي تدملل مما هكلبو دل

 ه4 : 416 00 1 |
 تيمحسفأو رام سومو تيب كب ودليلا

 أضع موضع كنب أهم سانا دلاماحدز ال 2 كب



 م

 *« فاوطلاة>ز ىف همقدن يا

 | ريسلا باب ىف ةروك ذه 4 ةريوبلا
 | ىع رافكلا راجشأ مطق ىف بذهملا نم

 ا ىهو ةلعبملا ءارلابو واولا حتفو ءايلا مع

 8 ةئيدملا برقي لخت

 برتىلاعيت نم

 اهداز ةيعكسلل مع مسا 6 تييبلا ٠ع

 ةباهمو اهظعتو ًاعركتو اني رشنىلاعت هللا
 يلامت هللا لق اك مارحلا تيبلا لاقيو
 ًاءابق مارحلا تيبلا ةبمكلا هللا لج )
 8. (سانال

هريبغو جاجزلا لاق 3 عبت ٍ
 لاعب 

 | مهميتاف) ىلاعت للا لاق ىنءهدعبتأو ءىشلا بت
 « (نوعرف

 ىفرك 3 6 لبت
 حيتنب وه خبطلارق لب اوثلب اوتلاي رلا باب
 وهوفا الادمي ةدحوملا ءايلا ريكو هلوأ
 ءابلا رسكب لباثو ليات هدحاوو ممج

 وأ لاق لق ىرهوجلا هرك ذ ناتفا اهحتفو
 « ردقلا ثلب وتهنم لاقي ديبع

 ناكتلاو فورعم نبتلا 6 نبا ع

 مارحالا بابو نفكسلا باب ىفروك ذم
 , حطاب

 لافو دج ريصق لي وارسم وهو ءابلا

 ةروعلا رتسي ريش رادقم وه يرهوجلا

 < نيحالمال نوكي طقف ةلظغملا

 ديدشتو ءاتلأ مشب وه بدذهملا نم

 .ينارت باوثلا | لال بياقت ةاجتل * رع 8#

 باطل هفيرصتو انص هباتك ُّى ' رجب اهنم لاقي و ءاهل

 |لوأ ىف ةضورلا

 جارتناو |

 وهف ةراجتو ًارجت رجتي رجن لاقي و رجتب
 لاقيو باحصو بحاصك راجتعجلاو رجأت

 رخآ ف هلوقو. راجفو رجافك راجي اًضيأ

 رشعلا بجي بذبملا ىم عرزلا ةاك ز باب

 ةرجاك رخألا اهدحأ عنك ذو

 | حتفب ر حاملاو ةراجتلا 3ك رو رجنملا

 نذل دب دارملاو يلا حتقو ءا 5 دلأ ناكساو

 هباتك قبيذملا بحاص هيب 2 اذكو

 000 ء1 4 ف
 0 ذادك وُنْرْغاةرح 590 لاق فالخلا ىف

 2 انباحصأ ن نمهريغ

 حيحصلاو فو رممبأرتلا 4 برإ#
 نوةقحلاو ءارغلاءامأالا هلاقىذلا روهشملا
 ورعوبأ لقو مم الو ىذا سنج هلأ

 هنأ دّربأا نع حييصتلا ح رشف دهازلا

 يلا ةيسنلاو ةبارث م لاق
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 او عل رخ هيادح أ

 ساحل أ ريعجو 00

 ايكيا ةع 35
 بارنلا ىف باتل



 مئعت ىلإ ميحرث نم
 ما سىس

 بروتو باري , لاقيلاقةغلةرمشع سمخ

 ”باريتو بادو رفعج لاثم ىلع ىنعي

 لوألا ُبَدتالاَو بلُث لاو امهلوأ حتنب
 امبحتتب ىناثلاو ماللا و ٌةرحلا 5

 هيفي مطوق هنمو امييق ةئلثم ءاثلاو

 نينكعلا حتتب ثكفكتلا وهو بائألا
 ركب ثكت كلاوةرركملا ةثلثملا ءاثلابو

 نيملاو لادلا رسكب“ معقرللاو نيفاكلا
 حتتب ماغرلاو .دملاو لادلا حتتتب ءامقدلأو
 . هللا مترأ هنمو ةمجملا نيفلاو ءارلا
 | اًربلا وهو ماغرلاب هقصلا ىأ هفنا ىلاعت

 اصملك ةدحوملا هابلا حوتفم روصقم

 اكئاو فاكلا سكب مخلكلاو

 رسكب خلبكلاو ام_منيب ماللا ناكساو
 ءافتاو امبنيي مبلل ناكساو ماللاو فكلا

 ةبا نيعلا
 4 نم ةانثم اهدعبوةئلثملا ءاثلاناكساو
 ت كايلع 2ملس و هياعهللا لص هلوق *ةحوتفم

 فروك ذم « كادي تبرت نيالاتاذب

 ةجعملاع

 رسكب ييدعلاو. ةءج ماضي أ

 ملسو هيلع هللا لد هلوقو بذيل حاكسن
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 بادكحألا بلاغ نأل ديلا ىلإ

 برعلا نا مث اهي نوكت تافرصتلاو
 ريغ مدل يف ةظنالا هذه تلمءتسا

 اهب دصقت الو لصالا ىف اهانءم ةديرم

 ظادقيا مهدارم لب رقفلا عوقوب ءاعدلا
 اذهلو هب ىتسيل روك دملا كلذب بطاخلا
 هرلعأ ىلامت هللاو بمالك ىف ةريثكر ئاظن
 نوققحلا هلق ىذلا حيحصلا وه اذه

 ترقتفاو تبخ هائعم ءاململا ضعب لآقو

 جاجزلا لاق .هيلا كندشرأ ام لمفت مل نا
 هتبرتأو فيفختلاب باتكسلا تبرت لاقي
 «بارتلا هيلع تامج يأ ناتفا

 او ءاثلا حش ةمجرتلا مجرتإع
 ل ىرخأ ةغلب ةنا نع ريبتلا يو

 وهو مجركم وبف ةهجرت مجرتي مجرت 4 82

 ميجلاو ناتغل اهحتفو ءانلا مذب ناجرت 6

 ةيلصأ ةظفللأ هذه ىفءاتلاوأ يف ةمومضم

 اوطلغو ةيعابر ةماكلاو ةدئازب ثسبل

 ةدئاز ءانلا هلعج ىف هنا همر ىرهوملا

 © مجر لصف ىف ةملكلا هرك ذو

 هسفأ لاش جاجزلا لاق سمل »+ روك ذم 6 كي "تير هيشلا نيأت م

 عب 297 ناتنل هسمتأوىلاعت هلا لسألا ىف هأثمم طيسولا نم لسفلا ىف
 : يلا ك ا قع دك | يآ فلز سا عنا
 ا ل ا ”مظعملا 3.3 سس رو /' تنيضأو ”ترقتفا يأ دمسلا بلو بتارهقأ

 كالطابءاعد هه هيجوليكناو رسع اذا مستفتدقو نيعلا رسبكل 25
 م 00 0 داحس د١ 0 - طل ديمي ا يصقخل حلا

 ( تاغللاومامسالا بي. ذهت ١ج-5م)
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 4 همالكي رطح ن ىلع نأ ةعتعتلاو هعدعلا

2 
 ةهثو ىلا علا ةمئعتو مالكي تما دقو ىو

 ل لمرلا ىفايماطتوا ةبادلا

 رمأألا ناقتا ةنالا لهأ لاقا# نقتل
 هنقتي ءىثلا لجرلا نقتأ دقو هماكحا
 ناكساو ءاتلا رسكب ند لجرو اناقتإ

 تاوملا ءايحأ ىف هلوقو قزاح ىأ فاقلا

 نب 5

 اهو نيطلا قلم رهتلا يرحو بدذبملا نم
 نأكساو ءاتلارسكبوه ن نقيل نددتمج رخب

 نيطلا نقتلا ل .حلايفس راف نبا لاق فاقلا
 «أمطلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق « رم لع
 هللا ىفر مالم نب هلل ديع ثيدح ىف

 نم ماسلا باب ىف روك ذم وهو هنع ىلامت

 ع 0م واعمأر ب كءيبأ نكلو بذهلا

 اي ال ةانثملا ءاتلاب وه
 هانمع هنئسس يف هجام نبأ هجرخأ يدخل

 باتك ىف ىبوألا دمج وبا خيشلا لاق

 ةنيدملاب تنك و رفلا هباتك نم ةاك ول
 دنعاتك لاقف يلاقدصأ ضعب ىلع لخسف
 تغابفةثردملا رفعاونأ اورك اذتةريمألا

 اذهو ةئلثملا ءاثل

 عاونأو اولقمت ًاعون نيتس دوسألا عاونأ
 مهلبلا أذه تغلق رمح الأ

 . طوق * مهو بو با مه 00 يع

 بحاص لاق ناد لا ةوعدو مه ةماع اةوعدلا

 3 كفو ذاع ا

 ليولاب) زجارلا لاقءاملا ف دحبيرأت 0

 زوت ىلآ نقت نم

 ةلماكلا ةءلكتلا ةماتلاةوعدلا ىمم لاطملا ا

 هللا ةعاط ىلا ءاعد ناذ ألا نا اهاكو

 يا ر 3 باوثو متاد مب عنا دو ةوس ![ق حالقو ىناعت

 هيلع لمتشا ل اذهومالك اذهلماك
 ةوينلاب را رق لاو ديحوتلا نم ناذألا

 من لاقي تاريما نم اهريغو راك ذألاو

 كيلعهنامتلاقين اه نام ةلدتمع ا وهتمو ءىسْلأ

 ه«جاجزلا هلق اخبسأ ىأ اهعأو هّنوعل

 حاكنلا ىف هيبنتلا يقهلوق “ انك 3

 خسنلا فوه اذكه نآنأو رجا تنب

 هي اوصو فالخ الب نمل وعو ةنونم نولب

 هيف تالخالاذدهو . 7 لاو ءانلا ب ىفأت

 تأت: لاقي ةفللا لهأ لاق ةغالا لهأ نيب
 ىرهوجلا وسراف نبا لاق هنطق اذا دلبلاب

 خلابماتت ةعهج ويرهوجأ ل اق ىلأت )|هنمو

 مع يلو راكو رجانك دل اونوتلاديدشتو

 جه ةءاندلا

 ةراث ءىثلا لمف مشوق 6 روت
 لاق ىدحاولا لق ىرغأ ة 3 رم يأ ىرخأ

 تاراثو ريتارعه و وأ وةرآث ف فل هيلا ثلا

 ةراث هتدعأ يأ“ ءىثلا ترتأ لمفلاولاق
 اولاق اعرو ىرهوجلا لاق اربتو نيرو

 ووبثلاوأ رات
 ةئرخأ دعق :داعأاذار 8 ألاقي ولاقأا راثإ

 نم عيبا لئاوأ ىف وق زون



 م عضأ وملاءامسإ

 © جلاب جوت ًاضيأ اهيف | نم ةرأتلا بئاقلا عيب لئاسم يف طيسولا

 لوأ ىف طيسولا ىف 0 وق ريتا | ءاتلا تفي رهويزّوتلا نم حسلاك كسلا
 وهرجبلا رايت ىف هاقل أول حارجلا باتك | ةحوتفملا واولا ديدشتو قوف نم ةائثللا

 ا | دالب نم ةدلب زوت ىلا ةبسن ىهو ىازلاب و

 هاقلأ باتكسلابحاصلاةولو رحبلا وم | ىتاممسلا اهديق اذك دنهل ىلي امم سرا

 © نسح أ ووعأ ناكل رحبلا ىف | فالخ الوءابلملانمىصخبالنمو ىمزاحلاو
 لاقيو اهريغو ىزاحلاو ىلاءمسلا لاق هيف

 عضأوملا ءايسأ فلاصف
 « مضودلل 5 فاالاب | حملا باب يف ةروك ذم  كوبت»

 لتق باب يف روك ذم رتسلا 9 7 حتنب يه بذبملا نم نيفلعا ىلع
 نيتاثثم نيءاتب ىهو بذهملا نم دترملا 8 هناص ماشلا فرط ىهو ءابلا مذو

 وه ةغلا لدأ لق ءايلا ديدشتوماتلا حتني

 ةحودقم ةيناثلاو ةمومضم ىلو الا قوفنم | ةديد» نيبو اهنييو ةلبقلا ةبج نم ىلاعت
 ةنردم ىهو ةنكاس ةلمه» نيس امهننب | رشع ةمرا وحن ملسو هيلع نال ص ىبنلا

 ه« ناتسروخ ةروبشم | ةرشعىدحا قشمد نيبو اهديو ةلحرم

 ةنيدم ءاستلا حنتب  تيركن ولع ْ ىلص 5 لوسر ة ةو زغ تناكو ةلحرم

 ىه ىادمللا تقلا و مبا لق قارعلاب ةفورمم | ةرجحلا نممسن ةنس كوين ماسو هيلع هللا
 مات ىأ ترك "لوح مهوق نم ليمفت | ىلع هيلا ءاجو مورلا ءاظع لسار اهنمو
 هأيش لإ لاكش كاذب تيمسف لماك | هتاوزغ رخآ صو ءاج نم علسو هيلع هلأ

 هياهم ةيولطملا | هيلعدللا ىلص ىبن !اماقأ يرهز الا لاق .هسفنب
 فرط دنعوهءاتلاعتمب # ميهنتلا ٍ روهشملاو موي رشع ةمضب كودي ماسو

 ة:الئىلع ماشلاو ةنيدملاة بج نمةكمم رح

 ن'ال كلذب ىمستةكم نم ةعب رأل يقو لايمأ
 هشورو ةيماعلاو ثثدل الث كوبتا فرص كم

 2 بنك ثيدح ىف ىراخبلا حيحص ىف

 هلامك نعو م هل لاشي البيج هني نع ْ 03 دي مو بسكن نع يزاذملا بات ك رخاوأ

 هلوق لال ل نأ 0 يداوأإ ومعان هل لاقي اليج | 1 يحب ملسو 4 لع ا ىللص أ لوسر ن هيك

 نم ةرمملاب مرحي نأ لضفالا هيبنتلا ىف ! اكوبت خلا يمج فوه اذاكه اكوبن ا ماب



 رفث ىلإ ةماهت نم :

 سرافنبا لاق.ةماهت نم ةكمو زاجحلادالب | نأ باوصلاو هيلع هو ركنأ امن معنتلا
 ىنعي مهتلا نم ةماهن تيدس لمحلا ىف | نف نكي مل ناف ةنارعملا نم مرحي لوقي

 تورز ر* بدها فو 5 هركرو رملا ةدش وهو ءاحلاو ءاتلا حتنب | باحص الو بنها فوهدلقاذكهورينتلا

 كلذب تيمسولاطملا بحاص لاقورتي ر لا | ترك ذ امئاوةيبيدحلا ميعنتلا دعب و اولق

 . ريتتاذا رهدلا مهن لاقي اهئاود رينتل | ةاعارم ةدئاز ءاتلا تناكناو انهم يعنتلا
 هنأ فلتؤملا يف ىمزاسملا ظفاحلا رك ذو | ةبطخلا يف هنع راذتعألا تمدق اك ظفلل
 «مئاهث ةماهت ضرأ عمج ىف لاقي | هنأ حاب ر ىلأ نب ءاطع نع ينرزألا لقتو
 ةدلب لاب و ءاتلا حتفي  ءايت ع ةثئاع ةنم تردتعا يذلا عضوملا لاق

 عبس وحن ىلع ةنيدملاو ماشلا نيب ةفورعم ادجسملا عضوم وه اهعىلاعت ا ىضر

 وبأ لاق ةئدملا نم لحارم نا وأ ان 2ك الإ ءارو

 فوت ةلارلق بلا | نمىلعف ىهىنا دما مستقلا | ىف ةروك ذم # ةماهن إ“
 هلل ادبعيأ هللأ ميت مطوقهنموديعلاةيبرعلا جحلا تبقا وه قو ةاك لاو ضيحلا ىنإب

 هذهن اكفهديعتسا ىأ بحلا هميث دقو | ركب م بذملا نيةيزطلا باتكو
 نكهعا سيلك . هك

 8 ماديعم ةللذماهم الءاميتاه ليقفصر الإ نع لزتام لكل مسأ ىل مو ءاَلا

 ءاثلا فرح

 كيذا لاقيو 93 رمال ىدثلا سراف نبا لاق اك ةياثلا عش ىدشلا * ىدن

 ريب كيلاو لأن رووهشم لامعا ثاؤيو دا ءا_ كلا ىلا 1 "اع

 مو ريغ بلعثو ءارثلا رك فب لو رهشأ

 ىرهوجلاو سراف نبا نيتغللا وذ 2

 زمش م ءاسلا 5 58 لجرلا نم

1 

 هصيصخ ىلا را راس 8 زمطاو مضلابةؤداثو | ن

 ةلحرنأ حيحصلا ثيدملا ِق تن دقو

 تّلشفف ءا دا تيلأق تش ىدثلا ىلع
 ع

 او رثاوموقلا ىرثجاجزلا لق * ىرث
 اك نأ قرااوناخملا ىرتو مهاومأ ترد مدعأ تالا مما 1| | سا هاا

 ءأ دل مص اى وىدثو ديت 3 ا ةعمجو

 ًأامييف هأ دلو أموعم ةرودكم ملادلاو أه رسكو

 «ةيبدُث نيب هّميس بارذ عضو م ينج نأو هلوقفأ اوم هيبذتلا ىف هلمعتساو

 « ىدنلا هيف رثكو سني دعب دن اذأ |

 دس حلاصملا مأ مهوق 6 رثث لجر لاو ةأر 24! يدقلاىره ولا لاقةددشب



 نى ثلث نم

 ناكساو ءاثلا حتت رْغ ممج ودو روغثلا

 دالب نم قصالملا فرطلا وهو نيغلا

 باب ىف مطوق 5 هتمورافك لادالب نيماسملا

 52 يلع فق و فقولا

 مو ودأدج لإ ىلع قافأ الإ روعثلا دسب

 ىبص ن نس ملق مهوق : ارظفحل نيميقملا نم

 ةثاثملا ءاثلأ ناكسأو ءا ءايلامضإ وهرتش 1

 ءانلا مشب ىصلا رت لاقي نيملا حتقو

 برضك روهتم وهف رع نيعلا رسكو

 هعضاور تطقس اذابو رم وهف ب رضي

 ةددشم وأ !هانشمؤاتب رغل داك 0 ليقتشي ! اذا

 تيغدأ 3 كانوا هلاحبلق ررغت الا 2م ىلع

 لاق رغثيل ىذلا غلابل ان نملقت هي مطوق 15

 ىرجورو:ةلاريغو روف هتدارل ينازل

 ىف ةبلانلا ةداعلا ىلع غاابلاويبصلا رك ذ

 « نالاحلا

 ملسو هيلع هللاىلص هلوق ا ثلث لع
 وهن كلذ دعب اهعاتبا نف 3مم اورصتالد

 ثريدحلا هانا مل نادم 2 رظنلاربخي

 ةثالثوأتمم اثاث ماسوهيلع هللا ىلص هل وقف

3 : 
 هةككرصلا نا هج 1 مث د رهتلا لف ميدحعم ءاح دقو انإ

 رايطاب وهف ةأرصمعاتبا نم هلاقق تاذب

 در هوني ام نيكلذك هاورك مايأ ةثالإ
2 !1 1 

 ةليع عاتبا نفذ 2 ص و ىلع ىلا

 / عع ادهتنب اعاو« مايأ ةنالث رايطاب 1 يث

 | دارملاو سوسْرط

4: 

 دارملا نأ مهوتسانلاضعبن أل رهاظ#أ

 ةارصملا ثيدحو.أطغا ذهوتابلحث الا

 يراخللا هج رخ أ هتحص ىلع قهت» تب اناده

 مالكلا ىلاعت هللا ءاش نا ىنأيسو لسمو

 دارما ناك وال قي الو . هظاذلأ ٠ نمىابلا ىلع

 مهوت اك ول: لقي لو ةئالئلاقل مايالا

 ملاذا ممنأ برعلا غل ناف ةلوجلا ضعب

 ناك ناو ءا ملا أوفذح ماي الإ و 01 3

 انرسو | ارشع ائمص نولوش مايالا دأ را

 ف هنا ءأ ش نأ اذه نايب قأيسو م

 ناضمر ماص ن وق نمن 28 «نيسلا فرح نك هل ف
3 

 ع «لإ وش نم تسب هعبل 258

 ينأ نب لبس ثيدح ىف 4 غل
 هللا لوسر نأهنع ىلاعت هللا ىضر ةمثيخ

 رمثلا عسب نع ىبمن 9 ملسو هيلع هللا ىلص
 !ايلو ألا رمثلاب

 ثيالا لاق ىرهزالا لآق 6 نم
 اذا ءارفلا لق لاق هتميق ءىش لكون

 ان ها تئش امها ءاسكيأب 5 تورش

 «قانثملاب ىلاثلاوتثلتملا ءاذ

 ناكامو نامنالا لنه س د هنأ هةيحاصأ .

 - (ىف

ٍ 

 قيفرا ل ن قرا اثم نامالا 00 دل

 ءأم لا لت اأذهىلع وهف ضورملا يجو

 تئح اذاف تئش امها يف هاردلا يلا ا

 رودلاو

 1 . هلع 0 9
 ال نم ىلا 26 أ لأ كتهصق ضاندلاو

 ا ا الاق هاردلا

 نأ

 لخدتاعا ءام .انا دب نك 6م



 عضاوملا ءامسأ 48

 نامئ بلع ىكحو بسنال نامه فلا ىسراغلا | وأر يئاندلا ىنمي نيذهدحأ تب رثشا اذاف
 ءاسوبأ لاق يرهزالا لق. مفرلا لاح ىف ابق ءابلاتلخدأهبحاصب تيتأو «ماردلا

 رسأ ىلاكو لاجرةيناخ لا ىعمصالا نع | مضوملا اذهيفامهئمدحأو , لك نأل تنش
 اتا أ

_ 

 ما ةرشع ىتامث نهلاقو نامت لاقي الو | .هارثلا نعىرهزالا رك .ذاما ذه نكوعيبم
 ًادحاو ارسأ المج نامسأ امهو ءايلا ةحوتفم | لاقو.ءىشلا ةميقنمشلا اضيأ ىو را لاق

 ينامث تيأر كلذك و امهرخاوأ تحئتتف | ءىثلا هبوحتسا امنمثلا ملا بحاص

 + ةأرماةرشعىلا؛تررمو ةأرما ةرشع | ىندأدب زواجتيال نمو نامنأ ع لاو لق
 ىلا باثلاقي جاجزلا لاقت« بوث 3 بحاصلاق. هلمأو هتءلسبهنعأدقوددملا

 لوحنلا دمي مجر ىأ ةباثإدمسج لجرلا | ءازجألانمنيمثلا و نءثلاو نمدلاكسحلا
 ةديبعوبأ لقجاجزلا لق 4 ىوث لع | ددملا نم ةيناثلاو نامنالا يهو فورعم

 م

 أر
 دمسألا

 *اكتنم سلا عم لاق تاطتعغا أو | نام اذ ع نام" لاش 6 مو عع
 فاسكللا لحجرا يون لاقت بباطخا وإ 65 |[ ناك -. اا سر با

 »ع ُُط 5 + 00

 *للعا ىلاعت هللاو هب ماقا ىأ يوئاو | ريغ رعثلا ىف ءاج دقو.بسنب سيلو

 | لسع وأ لقو . بريس هك فورم
 عضأ وم اءامدأ ىفلصف

 ريت أهنم دحأو لك ىويسلا ىرخا لابج | رهجملا ةفصق روك ذملا # ريش »ع

 نسلا نيدحمناكىنادمهلاج رفلاوبأ لاق | ةرودكم ةدحومءاب مث ةحوتنم ةئلثمءاثب
 لك سا لامحأ عل أ هن يملا 2 نألوك ١ ينطق ءأ 0 اا دع ْن' ةأنكم ءاب 6

 َّم 6 + د0 دحر 7 لمع ري م

 « ةيزاجح اهلكو ريبثاهنم دحاو | ىلا هم بهاألا راس ىلع 000

 نا فاكلا ىف : ىتأت# ىدك هيلث 0 تافرع ىلا نمنع بهاذلا نيع لعو ىم

 1ك ا ا 8 1| يإ ٠ هدأ ه اذيف
 يىاعت هئلأ ءاس ا برعألو جحا اساماصم يق 2| رذثأآو هم اف

 دسأ فقارخحع
 الاي 1 5117

 يم 1 أ 1 ىف يبس < 2
 وهو حيحص 24 هليقام بح مالسألا 2 جلا بأنك لاف هلوق »ع برج #

 ةياور نم هدي يجعص 2 لس هآور كثب ملسو هيلع ها ىلص هلوآلا بديلا نم



 ددوس ىلا رج ند

 هظفلو ليوط ثيدح ف ىصاعلا نب ورم

 ىذلاو 0 هليقام مد مالسالا 2 ماسم ف

 ةدحوملا ءابلاو ميملاب يجي بذهاا ىفرقو
 1 أ

 راكب نمار ناباسنالا باتكف انيورو

 ظأ بم ومو ةانثلا ءاتلاو ءاخطلب تحي
 ثيدطلاق و. لعأ ىلاعت هللاو لوالا نمو

 رخآ ىف موك ذةاليقاميم ةبوتلا» رخالا

 مطقلا ةفللا ىف بجلاو قيرطلا عطق باب

 عوطقم ماسقأ وهودرك ذعوطةملا بويجلاو

 و رعم مك ليصافت هلو هضعب و هلك

 ةفورعم بايشلا نمةبجلاو بهذملا بتك يف
 هللا ا يضر اعتب فو باج اهمج

 جرخ برشلاو ةزحةصق ىف هنع ىلاعت
 ةياور :ىفو «!«متمتس أب تجافو نيتقانلا ىلا

 ةببارغ شو. .بجأتيراخبلةياور فو بخ

 ةهبجأو هك ذ بح لاقو

 هللاىضر ىفاشلالق دقو * ربج
 فوقوملا غلب اذإ عاضررلا باب يقدنع ىلامت

 ركذأو هرك أو روق ىأب است: الا ىلع ربج

 اذهو ربجأ لاقب اهنا اولق ةعاس هيلع اذه

 در هباتك ىف ىمملا,لقت طلغ راكن ألا

 ءارغلا نع ىعفاشلا ظافل أ ىلع داقتنالا
 ىعع هتريجو هتريجأ لاق هنأ دربملاو

 ريل نيملا هباتك يفرط ل اقو.هتهرك أ
_ 

 تامف باتك ىف جاجتارك ذو ءاركالا

 ع/

 رمألا ىلع لجرلاتربجلاةيهنأ تاضفأو |
 ةيهكأ ىأ . هثربجأو ا

 6 ددج

 قدر رم نبأ ثيدح ىف ريكتلا باب

 بذيملا ف هلوق

 هيلع هللا ل يننلا نأ امونع ىلاعت هللا

 نبلضفلا عم نيديعلا ىف جري ناك ماسو
 نيدادلا قي رط ذخأيو هلوق ىلا سايعلا
 هننس ىف قمبلا ه+رخأ ثيدحلا اذهو
 قويبلا نكس ىف هاثيو ر وف يعض دانساب

 ةلهوملا ءاحلاب نيدادحلاو يباب نيدادجلا

 اك انذئيش لع بذوملا ف
 ,ءاحلاب ىلاعت هللا هجر رالس نيدلا

 _ امهيص وو ادق ةاءاع ودا

 ظافلا ىف هباتك ىف ىز ربلا نبا هك ذو

 ظاناأ ىف فنص نم هربغو بذيلا

 ىلاعت هللاو ًاميمج ءاحلاب و ميجلاب بذوملا

 ثيدح ىفبذوملانم زئانجلا ف هلوق ملعأ
 اين تسبلف اهنع ىلا: هللا ىضر ةمطاف

 وو
 ريرسك ديدج عمج لادلا مضي وه |اددج
 لاق . ةروهشملا ةغللا هذه هممشو ررسو

 لاقي نأزو ريال ةغالا لهأ ن م تاعاج

 نه نوقف 'ىققحلا انهركت اولادلا عتب ددج

 زوج اولقو ةغللا ومب سدنلاو وا لمأ

 ءا رلا عنب كالذكو فينختلا ىلع جقذلا |
 2-50 عشا امورب ان وكيام ه 3

 را ا

 ١ ذ دقو ادحاو هنم ث كلاثلاو |
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 لهأ لاوقأ تلقنو نيسلا فرح ىفاضيأ
 . | يبلاذأ ةريره ىلأ ثيدح ىفو هيف ةغلل

 ا 15 ٠١ هذح ثالث 30 آس وفيلع

 08 قات لاو قالطلاو حاكنلا دج نفرهو

 اذكو طيسولا ىف ثيدحلا اذهدقو اذكه

 ايضعب ىو بليل خسف ضعب ىف عقو

 باوصلاوه اذهو قادملا لدب" ةمجرلاو

 | قالطلاوحاكنلا ثيدحلاةمئًاماوراذكهو

 ا نباو ىدمرتلاو دوادوب| هآور ةعجرلاو

 أ وه ىدذمرتلا لاق مهردغو قويبلاو هجام

 | اتشتسالا ءاعد قهلوقو» نوم ثيدح

 تم”راىأ ًاميجلاحوتشم كبح ىلاعتو»

 |مالكو ىنغلا دجلاب دارملا ليقو كتءظع
 هنمو ةمظعلا الإ ىلاطللا رك ذي لو نسح

 دج ىلاعتهنأو )نأ نع ارابخأ ىلاهت هلوق

 [دس 1 اذمثني الود هل رقوفت ءظعىأ (انبر

 ىلع امويف و ميجا شب وه 6 دخلا كنم

 ربلا دبع نب نبا ىكحو روبهشملا حيحصلا

 لاقب جاجزلال ل اضيأ ميجلا رك ةعامجو
 لاق ىف وولا كر اذا و ره , الا فتحت

 دع داح ةئهقو

 ةلداجملاو لادملاولدجلا# لدج و

 3 ا |ظان ابو قح ن 0 و ةجملاب ةحملا ةلباقم

 امص سكأ

 | دوم نأذ قا ىنع فوقوأل ن ل 5 نان

 (نسحأ ىه ىلاب مطداجو ) ىلاعت هللا لق

 لدج

 ملعريفب الادج ناك وأ ةمفأرم ىف ناك ناو

 لدامتام ) ىلاعت هلا لق هومذم ناكح

 اك نال الدج ىمسو ةديدشلا ةم ويمطلا

 ام ةتجحو هتموصخ ع ايممدحأو

 ليلا لدي اه ةتقاط ردق ىلع اغيلب

 ةلداجج هلداجي هلداج لاقي هلتف ماكحإ وهو
 هتركذ ىذلا ليصنتلا اده ىلعو الادحو

 ةحابالاو مذلا نم لدجلا يف ءاجام لزتي

 باتكهياتك ىف بيطغعا رك ذدقو حدملاو

 هلزرل دملا ىف ءاجات ميم هقمتملا رهيقثلا

 نايب نسحأ كالذ نيبو ليصفتلا| ذه ىلع |

 لدجلا راص دقو هريف هركذ كلذكو
 ىصحتال بنتك هيف ثفنصو لهن املع
 هذه ايحام ناخيشلا هيف فنص نمو
 اهاباتكو ىلإ لاو قحسا وبأ بتكلا

 ىلع وبأ هيففنص ن هم لوأو .نافورعم

 ةقيقملا باب ىف بذيل ىف ر؟ ةىربطلا
 وهو الودج خبطت اهنأ ثيدحلا ىف نا

 اهدحأو ءاضعالا ودو لادلاوم جلا مب

 ىمث لادلا ناكساو ميجلا حتنب لح

 رسكذ الو اهؤاضعأ لمقتا امنأ ثيدحلا
 ده لوئبملا طيسولا ىف هايملا.باب ىف رك

 و

 ا مدجللا حتت وهو

 ةريخصلا رهملا وهو



 درج ىلا ىدح نف

 لاق ميجلا حتمي ىدجلا * ىدج ع

 بيدهم نم ءايلاو نيءلاباب ىف يرهزالا
 | ىدجلا حتفلاب ُّبَسملا ورمعوبألق .ةذللا

 مصب ىعي بعرعلا وهو ىبارعالا نبالاقو

 علطلاو رمالاوضيرعلاو طوطملاو نينيعلا

 مارقلاو ماعرلاو رعيبلاو رومعيلاو لطلاو
 ف محلا بحاص لاق داسالاو'لاغالاو

 مىدجال مسا ملاخع | ماللا وءاذخاو نيعلا باب

 نمناذ الا باب ىف هلوت « منج
 ناكساو ركب وع طئاح منج بذياإ

 لعأ لآق طئاخلا لصأ وهو ةمجمملا لاذلا

 © لصأ ءىلا مدح ةحالإ

 فروك ذملا بيرجلا 6 برج الع
 رسسكو ميجلاتقنب وه داوتسلا جارخ باب
 بعمل رحلا ةنللا بي ذهني ىرهزالا لاق ءارلا

 59 مسمع وذو ةحاسأ | مولعو رادقمض ىلا 0
 2 و2 ٌآ 2 ما ل

 زيؤتلاف رشعأ ةرشع اهنم زينت لكةزنفأ

 لاك, نإ رجلا ن م ءزج ةلام نم ءزج

 نابرج ضرألا بيرج ممجو ثيللا لاق
 © ةبرجأ ددملاو

 ىف طيسولا ىف هلوق * مرج ع

 ىلع هاركالا , لئاسم ىف جارخلا باتك
 ىلع ىمرب نأ ىلع اناسنأ 5 وأ لتقل
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 ميجلامضيانهةموثرجلا ”ةموثرج ىبارلا
 وأبارت نمممتجم ءىش ىه ةثلثملا ءاثلاو

 مث رجتلاقي ىرهوجلا لاق اهو وأ راجحأ
 عمتجا اذا مثرِجأو ىثلا

 نيب درجأل جر ةغللالهألق (درج)
 عجاوهيلع رمشال ءارلاو مهلا حتتبد رجلا

 ضرأوهرعش قراذأ درجأ سرفو ٠ درج
 عججأو هيف تابنال درجأ ءاضفو ةدرح

 درجتىذلا ديرجلاو ىرهوللا لاق دراجأ
 هيلع مادام أديزج ىبسرالو صولا هنع

 علل رج ةدحاولا ان فحم يس ع و صوخا

 هر ىش ن رج ءىش ل ا هلدرح دقف ء ع ةند 3 7

 ةدارح هنعرشقامو دورجملا روشقملاو هنع

 يأدوراج ةئسو موؤش٠ىأ دوراج لجرو

 ةعاوجل ل يخ نم ةديرج لاقي حلا ةديدش
 ديرج م اعو هجول شيجلا ىقاب نعت درج

 نادرجأذم هتيأ رام ىف ءاسكلا لاق ماك ىأ

 لاقيونأ ربش وأناموييأ نا ناديرح لع وأ

 درجتملاو .درجلاو ةدرجلا نس نالف

 ىعع اهو ىرعملاو ةيرعلا نسح كلوقك
 قلختأ ةدرجنملا ةدربلا حتفلاب ةدرجلاو

 ديرو بايثلا نم ةيرمتلا ديرجتلاو

 درجتو ىرعتلا درجتلاو هؤاضتنا تفيسلا

 ىأريسلا أنب درجنأو هيف دج ىأ ر رمالل | هنظإ اناا مكمل ىمرف ةفرغ للط

 ( تاغللاو ءاممالا بييذهت ١ جس ال م)



0 

 لاق ةدارج ةدحاولا فورعمم دارجلا

 | ىثنالاوركذدلا ىلعةدا رجلا مقت ىرهوجلا
 تدرجوترقبلاورتبلاك ساج مسادارجلاو
 دارجلا لكأ ىأ ةدورحم ىهف ضرالا

 ف روك ذمدي رجلا فيرصل موق .٠ اهتبن

 ةاقاسملا فزيجولا يف لوق امأو داصلا ف رح
 هيلأ رامآأ درو نيرجلا فيرصت همرايو

 دقو نونلاب نيرجلا خسنلا فوه اذكهف
 أ لق اما لقو ةمألا ضعب هيلع هركنأ
 8 | كالا ةكل ع م
 شل رجلا فب رصن و قامت ةللأ همر ىعقاشلا

 فيرصتو لاقي نأ باوصلاو لاق لادلاب

 هيلا راهلا درو نيرجلا ةيوسنو ديرجلا
 فيفجتلانا لعدقلاف هنعىفارلا باجأو

 لمحو نيرجلا ةيوسن ىلا جوحي دق

 2و فيه سنل ةيوسنلا لع 3 رمعتلا

 باتكلا بحاص طغت ىلا ةرورض

 تف امعل تك
 ديوس وم

 © هنع انوكسم

 ىف روك دما سرواجللا سرج *»

 ءارلاناكسأو واولا حعتنب وه تابنلا ةاكز

3 . 
 ! نأ هشاعو | نأ همام

 رغصأ هلأ الإ ةرذلاب 536 واغص بحاوشو

 رزج ىلا سرج نم

 مب نرجلاو نيرجلا وه يرهوجلا لاق

 انورج بوثاانرجو ءارلا ناكسإو مجلا
 عرزلا كالذك و نراج وهف نالو قحسنإ

 ةاقاسملا يفهلوقو . ةظيلغلا ضو الان رجلاو

 نيرجلا في رصن لماعلامزليو زيجولا نم
 ىف هناي قيس دقو نوال وهاذكه

 هع درج لصف

 ورجلا ةفللا لعأ لاق *( درج
 ابدتفواهمضو مجلا سكب ورجلاو ورجلاو

 عايسلاو بلكتلا دلو وه تانا ثالث سليل كا
 لاق .ةيرجأ أرجلا عجوأرجو رجأ عجلاو

 اهرسكي ىعي ةورجلاو ورجلاو ىرهوجلا

 لظنملا ورج كلذكو ءائقلانم ريغصلاوه

 «اهؤارجابعمىأ ةيرعورجةبلكونامزلا و
 حتفب لكؤي ىذلا رزجلا # رزج ل“

 لاقيوامهحتفي ةرزجقدحاول يازلاو مبجلا
 ركب ةدصحاولا يق ةرزجو مآ ىف رزح

 هريغو مكجلا ىف هلق ىازنا حتفو مجلا

 اهيسحأ ال ديرد نبا لاق مكجلا ىف لقو
 ه«سراف لصأ (١)ةفينحوبألاقو ةيب رع

 ممم ىركذ دق * برسلا

 بحاص لاق هيف فالتخالاوامدح ب ذهلا | نم اقأس رصقأ بصقلاك هلصأو ابنم "لا قس لا يابحر مب 53 34 بارع ع

 سراف ربي نأل كلذب تيمساعأ مكسحملا | هبل ردم وهوترذلا

 تانللا ب انكي حاص ىرونيدلاوه (9) إ رك ومجلاحتفب نب رجلا 6 نرج لع



 | اوطاحأ دق تارؤلاو ةلجدو شبملا رحيو

 ءاملا ابنع رزجنب ضرا ةريزجلاو اهب
 مام اكر هوجلالاقل ابالان ,ءريجلا تف 1و ءىلا و

 | ماو ثنؤتىعهو ىف الو ركذلا لع مقي
 ةقانلا رزجلا مكحللا بحاص لاق. رزجلا

 تارزجو رزجو رئازج ماو ةروزجلا

 يرهوجلا لاق. تاقرطو قرطك مججا مه عم

 زج اغلا اهرزجأ روزجلا ترزج

 ىازلارسكب رزجلاولاق اهنرلجواهترحتاذأ
 ا نإ اهو حج عضوم

 ىلا ميي فازجلا # فزج

 ب
 ل

 ىلاعجريوعو نزوالو ليك الب هؤارتشاو
 لاقو .ليخدوهو لاق محلا ف هلاقزلداسملا

 ىرهوجلاهركذو برع+ىسرافوهيرهوجلا
 ةخيسن فاط وبضم اذكةدجو ميلا سكب

 ند دحأو ريغ هيلع صن كاذكو ةدمتعم

 هركذوراو الملام بحاص 0 ةعذلا

 وهو لاقابحتفو مهلا سلكي محلا بداص

 ةفزام هتذخأ ىرهوملا لاق اضيأ ةفازكلا

 ةديتعةخسا ىف اطورضم هتيأرو افارحو

 طخ اهيلع ٍيرعزالل ةفللا بينهن نم
 طيض فادجو فا رج لاق لاك حو فال لاق !اةىرهزالا

 لصحف مهلا قاشلاو رسكلاب لوالا

 5 ادابهضوابحتت و ملا 800 5 تاغاث الث

 0 معأ ىبلامت

 ١ه

 اممهجرجلارسكب ةيزجلاو «ىزجإ#
 هوحنو برقو ةبرقك اضيأ رسكلاب ىزج
 انتاكسإ ءازجاهم اكءأ نجلا نس هقدشم شو

 هلايعو هلامو همد اتمصعو ائراد ىف هانأ

 يضقاذا ىزبي ىزج نم هقنشم ىه لبقو
 (سفنىزجتالاموب اوقناو ) ىلاعت ها لاق

 © ىفقت ال ىأ

 باي ىف بذيملا ىف هلوق «قدجإل
 قوات ويبلا نم قرس نأو ةقرسلا دح

 نيئاسبلا ف ىلا قساواك نارمعلا ريغ

 هلق اذكر صقلا وهو ةلمهملا نيسلا حتفو
 هريغو قيلاوجلا نبا لاق. هريغو ىرهوجلا

 مهن ةغللأ لها لاق برعم ىمراف ره

 امنأوبرعلا مالكنمةملك ىف فاقلاو.مبجلا

 ةياكح ىفوأ ىرهوجلا لق ب رمملا ف ناعم

 ©« ثتوص

 ديزوبأ لاقىرهوجلا لاق مسجل

 نام اونامس+| كلذ تودسجلا مسجلا

 دسجلا نامسجلاو مسجلا يممصالا لاقو
 مضلاب «ىشلا مسج دقو صخشلا نايلاو
 ةديبعوب أ لاق .ءاسجو ذ اثم أ
 وي 1 سل وبك كغ

 هانرثشأ ىأ موقلا نيب نم انالؤ تحس

 دكلأ نم مديت ةمسج تدصق كنأاك 5

 هقلطي ىذا مسجلا !ءأوملفعألا مدجْالاو



 رفج ىلإ سي نم 0

 برضرو رجلا ىعمصالا لاق ىرهزالا لاق | ادعاصف نيددج م بكرئاموبفنوءاكتملا
 هب ماقام ضرعلاو زيمتام درغلا رهوجلاو

 | « ىتغال رهوجلاب وأ مدجلاب وأ مجلا

 ْ ىناوتلتخأ دقوانك اسوأ نك اكرحتم هنع

 ماسقالاهذهو اولاق درفلا رهوجلا تابثإ

 اهنع جرمالت اذ والا زا ىه ةثالثلا

 نع ةهزرنع لامتو هثاححيس هللاو اهنم ءىذ

 ليحتسو أهنم ةدحاو لك نعو أههيمح

 # ىلاعتو 4 احبس هيلعشاذ

 لوصالا 5 باب يف هلوقاكسيجإل

 عطقيام ةرمثلات ناك نأ ب ذهملا نم راقلأو

 م ةروسكم مهي وه ناوسجلاك | رسب

 ةلمهم نيس 3 * ةنك أس تحن ٠ نم ةأنقم ءاب

 ند سنجوهونون مف لأم واومث ةحوتفم
 مذجلا ةظياغ هدا نوالا دوسأ عسا لأ

 ةليوط اقنع لخدلا لوطأ قئعلا هل وط

 ةقيقدهتمأق فعسلاةريثك ص ولنا ودي رجلا

 نوجرمعلا ةليوط كوشلا ةجودزم كوشلا

 ءارضوأءا رح لكؤت اهرب وخارمشلاو
 ميرع 1 امإ ليقو تدسف تبطر اذاذ

 « مالسلا اهيلع

 لاقديف ريخالا رافص انش لمي لقدلا نم

 «لقدلا رو رعللا ةديبع وبأ لاق سراف نبا

 يف ةلاملا باب مهوقامأو لج

 حالطصا ىفو ةفالا ىف ماصأوريجلا رسسكب
 هلع ءىش 2 ىلع ناسنألل لمجلام ءاماعلا

 لوقي نأ امتروصو ةليعجلاو لعجلا اهلثمو

 وأ ةلاضلا ىباد وأ قب آلا ىدبع در نم
 ةجاحال حيحص دقع وهو اذك لذ امه ومن
 8 هرثك ( ىف ةراجالا رذعتو

 ىف ديصلا ءازدح يف موق * رفجإ#

 ةرفللا قانع بنر إ قو ةرفجعوب ربلا

 ىعةفالا لهأ لاقءافلا ناكسإوميجل عتب

 نع لصفتو مطفت زدملا دلو نم ىثألا
 ربشأةمرأ دمي كلذو ىعرلا ىف ذخأتفاهمأ
 الا ىف قابلا امأو رثج ركذلاو

 ن يا ٍ

 لاق يعرب نأ ىلا داوي نيح نم ملا دلو
 بي نكل لاق ةنللا قاهانمم اذه ىفارلا

 قانعلا نودام انهةرثجلاب دارملا نوكي نأ

 ضايعلاقر عوبريلا نم ريخبئرالا نأف

 نب اوىرابفالا نب | لاق علا مأ ثيددح يف

 وف اضل ها لاقو نأضلا دالو أ
50 

 22 طيسوا نم ملا باب يفهلوق كرجل نم *رغخ ١ علل ةرفجا كيو

 رصتخ ىفهوق :نمملادالوأن نهد ريغوةديبع | ةءادر ىنالا : 0 0 'ىدرلا قف نأ وأو

 نذوم ريغ ريعبلا ف سلا ف كوقي نذل ْ

 نينا رفخ ف زال طيس بويعلا نم

 ةلمهملاءارئاو ميجا مقلب وه رورعجلاك عونلا

 ا رغلاءيدر وهو ةلمهم ةنكاس نبع امهشيو



 ماع بلج ىلا لفج نم

 نكي مل اذا هتالعف ىفنركي دق الا نال | طبسلاو ةقلخلا صقان ندوملا ىفارلا لاق

 لوقت يرعزالا لأ قبلالو قلم هل | نيدجلا رنجوءاضعالا رفاولاةماقلا ديدملا

 ءاقجو ةددأو ةرم ىاةوذج هوفجاهثوفج ا ىلع باحصالاٍِّ 1 اولاقايوعساوواموميظع

 ةقاحلا ىف نوكي ءانملاو ماعردصم اريثك ١ «طرشب سيلوادك أترومالاءذه ركذنأ
 قافطاىفاجوتقلانا ىفاجلجر لاقي قلفعاو | اذا اونذج أ وموقلا ل ذجل اي «لذجإ#

 ءوس قافملا وكي و ةرشعلا ظيلغ ناك اذا مهعامج اومزهلا
 دنع لماحتلاو ةلماعملا ف قرفلاو ةرشملا ١ ناكساوريبا حتفب ةندجلا «ننجإل

 رخآ اذه سيلجلا ىلع هتروسو بضغلا | نبإ لاق رمق باب يف ىرهزالا لاق ءافلا
 محلا بحاصلاقو . ىرهزالا نع هتلقام (١)ىزيئلاو نجمملاوةندلسا ورعقلا ىلا رعالا

 هتيفتج أ وهن اكس لينا وءافجءىشلااةج ىنمع ةعيسدلاو

 شارفلا ن نع هينج افجو هناكم نع هتلزنأ روصتم وبأ مامالا ل لاق (انج)

 ىلا افجو هيلع نيمطي ف هنعابت يفاونو وذي ءىشلا اذجلاقي ثيالالاق ىرهزالا

 كاد نم وهو ةلصلا ضيقت ءانجاول# هيلع اذا رهظلا نع وذي جرسلاك ادودمم ءافج

 همزالي كلام هانجو !ءافجوأ و فج هافجدقو | هلثم يفاجتو شارغلا نع بنجلاكو ماي
 ونجل وهناك اذافةودجو ةونج هيف لجرو | لوق ىفات ىنم؟ب امزال انج نأ يف ةجمللاو

 * ةومج هب ليق روثلا فصن جاجعلا

 مها ركب بايلجلا * بلج لوقي © انجل هنع بادملا رجشو ©
 مم نايلطا وي الح محو تئ حلما ره هنع قام تهل ّى اططنالا تاده قف
 فور لاما ابسألا را ماكاو | مخ اين ىح ان رقي ىطر الا باده مقر

 وهو ةغللا لعأ لق شالا ن دك أر ودو | فاجتف شارقلا نع ينج تيفاج لاقيو

 ةحوتقملا ماللادي دشتو ءافنا مغب نافع لاق اذجف ريعبلا رهظ نعبتقلا تيفجاو

 طيسولاو رمتخلا نممايصلا باتكى فلو | ةلمعلأ ضيقت دمبو رقي انملاو ثيل

 ىنايورلار كد مذلا باهي هنالشرلملا رك أو | دنع دودمم ءافجلا تلق ىرهزالا لاق
 ةلمبملا ءاحلابو ميجلاب طبض هنأ رحبلا ىف | رسصقلا هيف زاجأ ادحأ لعأ امو نييودتلا
 ةميجتو قيرلا باجي هائعق ميجاب لاق نذ | انا نم ةلصلا كرت 0 مزلأ ةوفلطلأو لاق

 نييجولا دحأ قرطذم كالذو هماتبا اعرف ١ عاصقهنملختتدوساب هر وسكمرسكلاب(9)
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 بله ىنعم ليقو لاق رخ الا ىف هوركمو
 نموفولفعا ليزي و ةبكتلا بيطي يا مغلا

 ماصلا دبجيو قيرلا صتعمانعف ءاحلاب هلاق
 * شطعلا ثرويف

 لاقي هريغو جاجزلا لاق ولج لع
 اواحر اذأ ممرايد نعاولجاو موقلا الج
 ع ابنع

 ةفورعم جملا ىف ىمرلا رامج# رج لع
 بتكلادذه فةفورع» اهتةصواصطلا هو

 وبأ ىورو هملكحاو ىمرلا ةيفيك اذكو

 رم نباو سابع نب أ نع قرز ألا ديلولا

 ىطر ريبج ب ديعصو ىردخلا ديعس يلاو
 واما نم ليقتام ا و مهلع ىللاعت هل

 لكوسابع ن هبالاق ك ار# لبقتي امو مفر

 «كالم ايم

 اي ةعطإ ماب دك مح ع
 لاقيو فورعم ةعتجأ مول © عمج و

 مبضلا امأف ابحتفو ابتاكساو مملا مخي

 ةييرغأ حقفلا امأو ن نات ةرووُشف ناكس" 5

 هللا امهمحر ءارقلا نع يدحاولا اهاكح

 | ءارقلا ةماع ةءارق مضلا هارغلا لق ىلاعت

 يبةغل حئتلاو شعالا ةءارق ناكسالاو

 هنالمويلا ةفص ىلااهب اويهذ يبنأك ليقع

 رثكي ىذلل ةكحض لاقي 5 سانلا ميج

 ا سانلا عامجالا ةحجلإ مول سو * كددقلا

 ثيردطأب قءاجوةخالايف ربش الا وهأ ذهديف

 مج ىلإ واج نم

 هلا ىلص بلا نع
 اهيف عج سو هيلع هللا ىلص مدا نال هب

 غرفو اهقلخ عمتجا تاقواخلا نال ليقو هقلخ

 امهجو مهجة عجا محو ةعجا موي ىف اهنم

 ىأنوعمجيمملا ديدشتب موقلا عج لاقي و

 لاق ماللاو فل“الاب ةبورعلا ةيلهاجلا ىف

 ةعانص هباتك ىف ساحنلارفعج وأ مامالا

 نلالاب الأ ةغلا لهأ هفرعي ال باتكلا

 مظملا نيبلا مويلاءانعمولات اذاشالا ماللو

 ةعمجلا موي مولقنيب اذا برعأ نم

 ةبرحدل لاقيو لاق ةلم لك لهأ دنع اظمم

 أذه نم ليقو لق ةبرحلاك لاغ عتترم ىأ

 هتأرما لجرلا مماج لاقيو بارحلا قتشا

 فودكلاو ديعلا ىف مطوقو ابثطو يأ

 ةالصلا بصنب وه ةعماج ةالصلا ايط يداش

 يلع ةعماجو دارفالا ىلغ ةالصلا ةعماجو
 ىفالا ةعمملاب مس ملزنق ةعمجلا !ال
 - 0 ةعمتجا موز 2 ياخ

 تناكو ىْؤل نإ بم ك هاهم ليقو مالسالا

 موكذي ويف مهطخيفعيفديلا عمتج شي رق
 مرمأي و سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةعيطإ قف فالاعا د 3 نمو هب نامبالاب

 ثيمس اهنأ سو هيلع

 ثعبكي

 هعجأوق را هولا تمجلاقيو ليبسلا
 ميلا سكب عيتجلا لجرلاو عمتج امج
 هريغو ىرهوجلا لاق هدشأل يذلا ملا



 بنج ىلا لمج نف

 ثبشاذا ةيراجالاقيوءاسنال كلذ لاقيالو
 راخلاوعردلا تسبل ىأ بايثلا تعمد
 لاقيو اوعمتجاىأموثلا ميج دقو ةفحلملاو

 حتمب موقلا ممجمهيفنوعمتجيىذلا عضوملل
 اهركذ ملظمو علطم لثم اهريسكو ميملا.

 ميلا حتت عمجةفادزملل لاقيو ىرهوجلا
 سانلا عامجال هب تيمس ميملا ناكسإو

 عمجو اهب نيتالصلا نيب مهعمج ليقو اهب
 نبح وه ميملا ناكساو ميلا | مشب نكلا

 عمجيلبجوز نمقنالف لاقيو اهمباصأ ضبقي

 تنامواهأطيمل يأاهرسكو م ملا مضي عمجو

 اهدلوو تنام ىأ مهلا مظب مج ال

 نم مظعالا ديلا عماملاو ٠ . اهقوج ىف

 دجسملا لاقيو سانلا همج دليلا دجاسم

 نمهرهاظ ىلع وهو مماجلا دجسمو عماجلا

 دنعو نييفوكلا نييوحنلا دنع ةفاضالا

 هسنن ىلإ ءىثلا ةفاضإ زوميال نييرصبلا
 اذ! ناحل !ادجو ف واععم لول ءاع اعجلاوعماجلا ناكل ادجي هانعم نولوقيف

 ءيش اهيدث نم بهذي م ىلا مئاهبلا نم
 رمالا تعمجأ لاقي هريغو ىئاسكلا لاق

 عمجم رمالاو هيلع تمزع اذأ رمالا ىلعو
 انهاه نعمه ىأ عومجم ءىثلا اذهلاقيو

 عمتجا يأ ليسلا عمجتسا لاقيو انهاهو

 | عمجأ قح تضبق لاقو ناكم لك نم

 ملام موعجأب موقلاءاجلاقيو ديكوتلل

 هه

 لا ناتروبشم نائحيصف ناتنا اهحتفو
 اذكر مالا عامج لاقي ومرلكهانعما دوجأ
 اذا هيبنتلا ةيطخىف هلوقو هممجي ىذلا يأ
 ىفو ثداوملا عيمج هب ركذن ىهنذملا هأرق
 ىذلا ماعلا نم اذه هوحنب زيجولا ةبطخ

 اهنم اريثك ردن ىأ صوصللا هب داري
 تناك نأ ةقيقملا هب داري نا زودجيو

 همم عمّجأ ىأ |ذك رما ىلعهءماجو أ رحبتم

 قىري رملا لقو.ىرهوجلاهلاق اذك هيلع
 نالف عم نالذ عمتجا لاقيال صاوذلا ةرد

 ه نالفو نالف م.دجأ لاش اأو

 ىلع ةفالخ ىف لجلا ةعقو لج
 تس ةنس تناك ةرووُدم هنع هلل ىضر

 نيئالثوعبس ةئس نيفص تناكو نيئالثو

 ةنس ىلوالا ىداج ىف لجلا ةعقو تناكو |

 هباتك ىف ريثالا نبارك ذو نيثالثوكس

 نأ ةيما نب ىلعي :ةهجرتىتباحصلاف 1

 هيلع تناك ىذلا لجأ مس

 . هك لجلا مولا 0

 بنجو لجرلا بنجأ لاقي ؟بنجإل

 لوالاو ةبانجلا نمنوتلا رسكو ميجلامضب

 قدر ةشئاع

 أم 8.

 دج ها رهآاو بسج لججرو روسال حم بنج ةأرمأو بنج لجرو رهشأاوح صفا

 لففلب هلك بنج ءاسنو لاحرو نالجرو

 نارقلا ءأج هيو حيصقلا وغ اذه دحاو

 نابدجلاقيف ممجيو يثي ةروهشم ةغل ىفو



 ه5

 نئعباب يفىرهزالا لاق ة(ننجإل
 ن دئجيملاو لاَ هي 1
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 اق نأ م ورعوىلا و وع تاق 91 نعو عئوأل ربع لاق

 | هلمو هوثموهوتمموع وف خوعو رصمون ونعم

 ءاهاونيعلا بابىف دازو نون ناكاذإ

 باب ىف حلا بحاصلاق سوسممو هارلاو

 ليطاك ماولعاو عليطاو عالطا ملخ
 و٠ ليقو ناسنالا بيصي نوئجلاو

 ساوسولا هنمىرتم داكداؤتلاف قدعزن

 ةروسرخاىف ىد-اولا ن ملاوي أ ما.الا لاق
 هاا

 مح ءاماعلا فاتح هرخسال ن «٠٠ فاقح ايلإ

 8مم د

 لدا نه مام بهذم اذهو لاق مأوبااك

 رانلا نم ةاجنلاالا مط باوثال اولا ماعلا

 0 اس | 20و ٍ - ةءاسالابنويقاعي اك نو ىلا بهذو

 كلام بهذ. وهو ناسحالاب نازأ#

 تدلضشس :يدااف كاس تلالاق إال 1| ٠
 لواحد نجسلاز لادم ل لاق ىف نأ و

 هنج لاقي جاجزلا لاق نوبرشيونواكأيو
 انودجمرتسوظااذا هيلع نجوهنجا وزيللا

 هتنفدهتلزجأ وت مملا تندج وان ائجاوانانجو

 نما ركذ باب ىف ىراخبلا حيحص فو

 هيلع هللا لص ىنلا ثعبم باتك لوأيف

 | ناكها هنع للاى ضر ة ةرير*ىبأنع ملصو

 ةوادا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مم لمحي

 لهج ىلأ نئج نم

 نملاقفابي ةمدلإ وه امئيفهتجاحوهئوضوأ

 اراجحا ىنغبا لاف ةريرهوباانأ لاقت اذه

 هتيئافةثو ربالو مظسب تأت الواب ضفنتسا /

 اهتدضو حوت فرط ىف اهلمحأ راجحأب

 تبشم غرفاذأ ى>- تفرصن | مل هبنج ىلا

 مند نيبديصت نح دفو ىناثأ هنأو نجلا

 ىلاعت هللا توعدف دازلا ىتولأف نجلا
 اهيلع اودجوالا ةئورالو مظعب اورعأل نأ

 8. ًاماعط

 ءايلاو ميلا رسسكب ذبهللا  كبهج لع
 يف قئاغلا وه ةمجعملا لاذلابو ةدحولا

 ةذباهج عمجلاواهئيدر نم#اردلا ديج ربيت
 ملعلاف عرابلا ىلع قاطت دقو ةيمجع ىهو

 هركذ ةرسامسلا ةدباهلا ليقو ةراعتسا

 «ةسداسلاةماقملا قىريرملاتاماقم حراش

 ىف دامجالا ىزارلا لاق ذ؟ ديج لع
 ا لا تأ 8 1١ ها تكلا نفع
 رتصملاا يت مسد رياعصا و ماهققلا اثر

 ةدحاولا فورعم رهوملا  رهج
 فورمم وههريغو ىرهوجلا لاق ةرهوج

 نوملكتملا هامعتسي ىذلا درفلارهوجلا امأو

 « مج لصق ىفمرك ذقيسدقو زيحت اموهف

 نسشأ وبأ مامالا لاق * لبج )+

 يف ريسفتلا يف طبسلا هباتك ىف ىدحاولا



 نوج ىلأ ح وجت نه

 نلظ قحلا ريغ هللب نوئظي )ىلاهتهّلا لوق
 لبق ةريثلا نامز ةيلهاجلا لاق (ةيلهاجلا

 ملعلا فالخلبجلا ىرهوجلا لاق مالسالا

 ىرا لهاجتو هلارجو ةلمج نذاف لبج دقو

 هدع هليجتسأو هب سلو كلذ هن نم

 هبسنت نأ ليبجتلاو اضيأ هفختساو الهاج

 ىلع كلمحي ىذلا رمالا ةلبجلاو لوجلا ىلا

 ناك مهلوقو ةلوجج دلولا موق هنمو لبجلا
 قئشيلوالل ديكو ت ءالهجلاةيلهاجلا يف كلذ

 دتاودتو لاقي اك هب دك يام ةمسأ نم هل

 ىرهوملا مالك اذه مويأ مويو ءاليل ةليلو
 داقتعا لوصالا لهأ دنع لبجلاو تلق

 ىاهلوقو هب وهام فالخ ىلع امزج ءىثلا
 ةوجعدم ةلأسم ىفاب رلا باب ىف طيسولا

 ىف ةفرعم ديفيال لهجو نيم ميوقتلاو
 انه لهجلاب دارأ ىعفارلا مامالا لاقابرلا

 رووشملا هأنمج لولا ةقيقحل الاو ململا مده

 وهام فالخ ىلع :ىشثلا نركب مرا وه

 ءىذلا نوكيالف ناظلاو نيمختلا د وهو

 « ينملا كاذب البجو نيم
 فاشلا لاق ىرغ ىلإ 04 >-.

 ىفاشلالاق ىرعزالا لاق حوبس ول
 بهذأام أولا عامج هنع هللا يضر

 أ ةيائج ري ىو ءأ بابضع وأ ريل
 دركعي : وأ دا وسو 2 م
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 أ درعلاب نوكل ةكاباويرهز هيل لاق يهدأ

 ةا/

 يرهزالا لاقو رْهلالطبي ىتح طرفملا رحلا
 حن اوبر صتخملا ظافل أ رش باتك ىف اضيأ

 لخدلا رك بيصنت ةقاآلا ىهو ةحئاجلا عمج

 ضفنيف همجح مظعي دري وأ طرفءرح نم
 يناطلعا نايس وب أمامالا لاق. هيقليورْملا |

 راسألا بيصت ىلا تافآلا ىه متأوجلا

 موحوجت رهدلا ميحاج لاقي اهكلبتف
 مظعمو كم مهباصأ اذا نامزلا مهحاتجاو

 نأ هانعم «مئاوجلامض وب رمأ »ثيدحلا فو

 تلت“ ىلا ةرلا لياقيام نألا نم طقسي
 « ةحئاجلاب

 ىلامتدّللا ءامسأ نم داوملا 6 دوجإل
 لافت هللا ءاسأ يف ساحنلا رفمج وبأ لق

 لضفتي يذلا برعلا مالك داولباهتافصو

 لآسيالومىطميىذلاووحتسبالءىثرلع
 موق نم رففلا فاخيالو ريثكلا طعيو

 !ذاداوج سرفو اريثك ناك اذادا وح رطم
 2 اريثك ودعي ناك

 نمددملا باب ىف ركذ * نوجل
 ةدالظلاوءرضلا نيب كرتشم نوجا نأ طيسولا
 لهأ لاقوواولا ناكساو ميلا حتقب وهو
 ضيب الاو دوسالا ىلع قلطي نوجلا ةغالا

 هوضلاو ةماظلاى لع قلات (١)ةفالسلاو اولاق
 ه ةنلل فلاخع ىلازنلا هلق ينلااذبف |

 دم دادضالا نمقفدسلا () |وأ قرحملا دربلاب نوكتو ةايسلا نم عّقي

 (تاغالاو ءايسالا بيذبت 1 جا ممم



 ةنارعحلا ىلاةفحملا نم هرم

 عضاولا (سأ ىف دلصف

 رع. وماشلا ل هأتاقيم“' )(ةفحمجلا )ع
 ضو ءاحلا ناكساو ميجلا مضب برغلاو

 ىعو ربنم تاذ ةرماع تناك ةريك ةيرق

 لحارم عبس وحي ىلع ةنيدملا قيرط ىلع
 ةكم نم لحارم ثالث وخحنو ةئيدملا نم

 ةتس وح هنيبو اهني رحبلا نمةبب رق يهو
 تيمس هريغو علاطلا بحاص لاق لايمأ
 ابلهأ لجو اهفحج ليسلا نال ةفحج

 اهلا ناكساو ميملا حتنب ةعيبم ال لاقي
 يف ضايع لاق تحن نم ةانثلا ءايلأ حتفو

 لاق ةشيمك ةعببم اًضيأ لاقي ملسم حرش
 موق نم ةلمف ىه ىنادمملا حافلا وبأ

 هب رعام ملتقأ اذا فحتجاو ليسلا فحج
 باب نم مسالا أاذهو هربغو رجش نم

 امو حتتلاب ةفرغ تفرغ لوقت اك ةفرذلا

 ليسلا فدج كلذك مضلاب ةفرغ هفرني
 © مضلاب ةفحج فرحجلاو 3 ةفحج

 | هداص باب ف ةروكذم # ةدج 4 ةالص باب ىف ةركذم ة( ةدح

 | رسكب غبار نم برقلاب يمو ( 0

 ىه بذا نم ةمذلا دقعو نيرفاسلا
 ةدلب صو ةلمهملا ل ادلا ديدشلو ميكا مضي ا

 ناتاحربةكمنوبو اهنيب رحبلا لحاس ىلع
 هبورحبلا ءىطاش ةدجلاو دجلا ءاهلعلا لاق

 لحاس ىلع ةفورعملا ةنيدملا ةدج تثيءس

 هيام اهقرش ةكم برقي رحبلا
 باتكيفةروكذم «برملاةري زج

 دقف نأرو رشم نالرق اهد > قو هي مل

 0 بديملا ِق هاك

 ناكساو ميلا رسكب # ةنارعجلا ٠

 دنع اهباوص اذكه ءارلا فينو نيعلا
 اههنع هللا ىضر ىعمصالاو ىبفاشلا انمامأ

 مهنمو#ريغو نيئدح ا ققحعو ةغللا لعأو

 لوق وهو ءأرلا ددشيو نيملا رسكي نم

 ثيدحلا باحصأ راونالا علاطم بحاص
 ممنؤطخي بدالاو ناقثالا لهأواهنوددشي

 ليعامبا ىحو باوص اصالكو نوفنك و اهايأ <. نأ ى ايهالك

 نم مرحأن ف رحبلابرق نيمرحلا نييداو ةدحول ديلا مما هدأ

 ليقىأ اهلق مرحأ دّقف ةكمسلا بهاذلا راس ىلع هنم سانلا مر ىذلا عضوملا وهو غبار

 مرحي هنأ بوجولل بجوم ا ىأ طوحالا هو اهلع مدقتلا زوحيفهنع ةرخأتم اهمال ةفحا

 ةفحملا ناكمب نقينلامدعل هلبقوأ غبار نم



 نالوجلا ىلا ءالولجنم

 ةنيدملا لهأ لاق ىيدملا نب ىلع ع ىضاقلا
 قارعلا لعأو ةيبيدحلا نولقثيو اهنواقثي

 ابلقثي نم برعلا نم عمسو ةئارعملا
 | ىلعانأرت هبو ىلاطاعأ اهدبق فينختلابو
 لاهو ةكمو فئاطلا يرام ىو نيقتملا

 ماللا مضو ما حمتتب ىهو بذهملا نم
 وحن دادنب نيبو اهني ةدلب ىهو دلابو

 نم اومنغ هنع هلا ىمر باطختا نب ريع

 للمت هللا دمحب نهريغو ايام سرفلا

 * فلا فالآ ةينامئابهأنغ تغلب
 مضاوم جملا يف ىلا «تاردجلا»

 ةثلاثلاو ى“ نم ىلعسولاو ىلوالا ةفورعم

 دح ىه لب ىنم نم تسيل ةبقعلا ةرمج
 ةرمجلاو ةكمةبج ىلرغلا يناجلا نم ينم

 ةرمجلا ةبقعلاةرمجلاقيو ىصحلا مجم مسأ

 «ىرتكلا

 نم جملا ةفص يف روكّذم مجال.
 1 1! ءامص4إ] ! | ملا: ه1
 يوميا ناكسأو ريحا حتمي يه بدهملا

 ا أهيف سأنلأ عامتجال كذب تكيس ةفلدزملا

 «ءاشعلاو ب رغملا نيب مهم يدحأ ولالاقو
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 هلال أسن ةرخ الارانل مسا«مبجإ#
 مامالا لاقءالب لكن مو اهنم ةيفاعلا 6 ركلا

 راك اوسأوي لاق ىدحاولا نسحلا وبا

 هللا بقاعي ىلا راناث مسا منج نييوحنلا

 فرصنت:الةيمجع ىهو ةرخآلا ىفاهب لات

 منج نورخآ لاقو لاق ةيجعلاو في رعتلل

 دعبل اهب ةرخ الا ران تيمس يلرع مسا

 لةثيتأتلاوفيرعتال فرصنت لو اهربق
 لققدنا ةبؤر نع انل يح برطق

 !ذهرعتلا ةديعل فير رب# مانيجةيكر #

 قرك ذو ةرقبلا ةروسيفىدحاولا هركذام |
 منوف ندو داهم موج نم مل) لامك هلوق |

 فيرعتلا فرصنت ال مم لاق ( شاوغ

 ةغللا لاهأ ضعب لاقو لاق ثينأتلاو

 لاقي ظلغلا ىعو ةموهجلا نم اهقاقتشاو

 ظلغل ميج تيدسف هظيلغىا هجرلا مبج

 © باذملاىفاهرمأ

 ىلع ليتشم ميلق وهو ةفورعم ةروك واو

 هفرط يهوىون انت د يلب اهتدعاقةيرقيئاموحن
 نهتاحرم نودقشمدو يوننيب و فرشل

 هضرعو ةلحرم نم رفكأ نالؤجلالوطو هو عد ثاس م هم ركل نال سلا ] اع
 41 خلا سعاوأأ شك غاا ك2 كا أ 8 1: ع5 هل ع 007

 راعس اوقراعت !قرحم ١ ره د هلو هلححرم و

 ةئبانلا هيفلت يذلا وهو برعلا
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 هبردقف نم نالوجلاثراحئك

 لئاضتم شحوم ةنم ناروحو
 ا هلأ ىكر تبياثدوب ناسح هانع يذلاوهو

 هلوقب هع ىلاعت

 سأر تن ىلا مسأ دق

 نالوجلا ثراحف ىلاوم لاف

 لاق هنيمب لجرليقو ليج ثراح ليق
 نالعف نالوجلا لاثم ينادمطا متفلا وبا

 نمقتش» وهوفاثلا ناكساو لوالا هل

 نالوجلاف لوجي لاج نمامهحتنب نالوجلا

 الأ ناكسالابو ردصملا وأولأ جشم

 + ىع

 ناو مالك !ذه هعاستال كلذب ىمس

 نال ولا نا فائؤملا يفىمزاملا ركذ اذكو
 هيف فالخ ال اذهو واولا نكاس

 ور رقف ةيباجلاامأو *[ةيباجإلم
 57 نم لايعأ اع ام 8 ا ةيخلا
 ىون بن ن هع كا مر

 بسذي ةيرقلا هذه ىلإو لامثلا بناج

 وبأ لق قشمد باوبأ دحأ ةيباجلا باب

 هيف يي اما يبشت ةيباجلا ثيمس حتنلا

 تيمسف ضوحال مد ةيباجلا ناف ءاملا

 اًضيأ ةيباجلاو لاق امام ةرثكل ةيباج
 كالذ تث هدم وكل ل ودق موقلا ةعامج

 كلدب تيمسنوكننا زوجي ْْئ

 اوك 1| يف مهرككو هم سانلا عامجال

 هةريذلو بيه ضرأ

 ناكساو ميجا حتشإ #4 نودعيج 2

 نوحبج ىلإ ةيباح نم

 ةضورلا ىف روذم ةلمهملا ءاحلا م2 ءايلا

 ةعاطتسالا ىلصف.يف جلا باتك لوأ ىف

 ف فورعملا ريذلا وهو رحيلا بوكر 2

 حتنلا وبأ لاق . خلب دنع ناسارخ فرط |
 الوعيفو أن ولمف نوكي نأ نكمي ينادمطا

 نونلاو حايتتجالا نم ناك انولمفهتلعج نأف

 راهنالا هايم هدخال كالذب ثتيمس ةدئار

 لاقي ةسقل ىلإ أمايأ هياذتحاو هب رش يل

 نأف نانا هح وجو هحبجي هحاج كلذ نم

 نحجلا نموهو لصأ نوزلاف الوعيف هتامح

 اذا نحمل مالغ لاقي ءاحلاو محلا حتمي

 نودرج هل ليق هلأكف ءاذفلا ءىس ناك

 نوحيج يف كلو هعوبني رتصو هلصأ ةلقل
 ربكذتلا يندم ىلع فرصلا ايب رع ناك نأ

 نأك نأ و ثينأتلا ىلع فرمصلا كرثو
 ما روو ريغال ف

 لق تا

 نمالاميفو انالمف نوكيو ناحيج هل لاق

 ظفاحلالاقو . حتتفلاى أ مالك رخأ اذهكتد

 ةصيصملا كدع رم ن اح يس يب 0 زاحلا وكب وبأ

 نودعيس ريغ وهو لاق رأث .هلإ 2 رذ هل

 لصف ىف حاحصلا ىف لاقق ىرهوجلا امأو
 لاق 1 5 8 د خاب

 للوعي" كو

 ةربدلا كرييق اينج 2

 نما ل دع
 رو انوتعي#

 ناحيجن أب اوصلاو ماش 57 ا ره ناع.حو ا

 ناحيسو نمرألا دالب نم ةصيصملا رهن

 امهربكحأ ادج نامظع امو ةنذأآ ره



 5١ لبح ىلإ نبح نم

 ماشلاب رمت ناحبج هلوقفىرهرجلا طلغو | امودهاشنيذلاةاقثلات ربخأ دكه ناحيج

 هب بتكي ىذلا ربما « ريح ع
 ءاجلا حيتقب لاقيف ملاملا امأو هاف روسكم
 ءاعو ةربخلاو ناتروبشم ناتفل اهرمكو

 نمو اهرسكو ميملا حتف ناتفل اهيفو ربملا

 نب نيدلا لاه انخيش اهيف نيتفللإ ركذ

 هامل اهباتك ىامرنعىلاعت هللا ضر كلام

 ءابلاحتفو ءاحلا رسكب وه ةربح درب هلوق

 تاربحو ربح ممجلاو ةدرفم ىصو ةيناك

 ةربح درب لاقيو تابنعو بنعو ةبنك

 وهو ةفاضالا ىلع ةربح دربو فصولا ىلع

 ىلع ريبح درب لاقيو مهلاعتسا يف رثك |

 نطق نم نوكي ناي بو وهو فصولا

 ريصتلاو ني وم يأ ربغ ططخم ناتكوأ

 م نيسحتلاو نيزتلا

 دضس با ىرهوجلا لاق سبح
 سبئحاوى مع هتسبتحاو هتسيحو ةيلختلا

 سبح و ىدعتإ الو ىدعتي هسفننب اًضيأ

 ةسحلاو كلذيلع هسضن سبح ىأ اذكى ع
 عا 1 الا هعيضالا بضلاب
 تع تاقن و نعام ادحالا لضومض 2 ملضنأب

 ىلاعت هلل ليبس ف أسرف تسئدأو هسيح
 5 3 امم ٠

 سيخلاو سيو سيئول وهق تفقو ىا

 بح رسكلاب سيملاو فقوام مضلاب

 ءان سبحتل هألا ىرججىف ينبت ةراجح وأ

 مجلاومهاومأ اوقسيو موقلا هند ب رشيف
 © اسيح هاملا ةعئصم مسيو سايحأ

 رم نبا نع حيحصلا يف (لبحإلم
 هللا لوسرىون 2لاق امهتع ىلاعت هللا ىضر

 قلبها لبح عيب نعملسو هيلع هللا ىلص
 ةلبأا ىفولبح ف ءابلاوءاخلا ممتنب وهو

 ناكسأب مهضعب هاورو ضايع يذاقلالق
 طلغ اذهو لبح هلوق وهو لوألا ىف هأبلأ

 انهةليخ | ةنالا لهأ لاق حتفلا باوصلاو

 سناكو ةرجفو رجافوةلظو ملاظك لب احومج

 ةأرملا تليح لاقي شفخالا لاق ةبتكو
 ىرابنالا نبأ لاق ةليح ةوسئومىل باح ىف

 لهأقفتاو ةفلابملل ةلبطلا يف ءاهلا هريغو
 امتأوتايمد الاب صت# لبا نأ يلع ةغللا

 ةأرملا تابح لاقي لما نهريغ ىف لاقي |

 تلهوأ,جوز نم تلبحوداوب تابحوادأو ١
 لاق الو اهرمحو ةقانلاو ةرئبلاو ةاشلا
 أ لأث . بملح ا لق ءام

 كثيدحلا اذه ف هاحافالا ليح ناويحلا

 نم ءىشل لاقيال ةديبعوب

 لبح مم نع ىسملاب دارملا ُْق اوفلتخاو ا

 نا ىلا لجؤم نمثب عيبلا وه ليقف ةليحلا ا
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 ىفر رغب اريسنتا تهواه داودلو وةقانلارإت

 ممريغو ىمفاشلاو كلامو امهنع ىلاعت لل
 0 هدف اعب هني !ميةح ٠ ا لأ 0

 ديبعوباو ةديبع رباهلاق لاا ىف لماملا

 5 0-2 لع | 25 كلو كلو وق ليث و. 32 أ هاك 11

 وهو هيوهارنب قاحسأو لبنح نب دحأو
 هنال ىوقأ لوألا نكل ةغللا يلا برقأ

 ىلع ل طاب عيبلاو فرعأو هو ىوارلا ريس

 « نيريدقنلا

 من هيتح» ثيدسملا ىف« تنحل
 وهضرتلاو كحلا وهثهحا اولق«هيضرقا

 باب قىرهز الا لاق رفظلاب هماقو هميطقت

 ين( نيح يع) دوعسمنب | أرق ءأتلاونيعلا

 8 ىح عضوم

 فاوطلا فب ذه ا ىفهلوق نجح ع
 ءاحو ةروسكمم؟ وه نجح“ نكرلا ملتسأ

 | ىعوتون مةحوتنم ميج م * ةنكاس ةلدهم

 هعمح ناارصااك سأرا 5 ةنقعم ىهدع

 ه« نيجاح

 ةقدحلا هذللا لكأ لق # قدح 9

 نبالاق قدحو قادح ابعجو نيعلا داوس

 ريسكب ىعي ةقيدنحلا ةقدحال لاقي سراف

 ا لج رلابموقلا !قددلاقوا واه دعب نونو ءاطأ

 ا اولاق اوطاحاو هب اوفاطأ يأ هب اوقدحأو

 ثيدحلا فو .رظنلاةدةقادحلاو قر دحتلا و

 دسفي امبايفهركذ«مراعب ابموتلا قدح

 مدح ىلآ تح نم

 لادلاو ءالعتب و ٍه هم بذزلا ن نم ةالصلا
 هيف ةباو را اذ يتسم
 6«ىتامرف ةدواد_هأن 1

 اهانورفرتدحتاورا انوا ماظاذهو |

 اهرك ذاك ى ني ارفسالا ةناوعىلأ دلسم يف

 ىدادتبلا بيطاناهاور اذكو بذهم لا ىف
 لو ةلكشم هو هتفتملاو هيقفلا باتك ىف

 ةروهشملا بتكلاهذه يف ةنللالهأ رك ذي

 ديدشنلابقدحاورك ذامناو رظن ىنمب قدح
 ريغ مزال هنكل اديدش ارظن ران اذا

 نم ةعامج م

 مهقادحأب قومرى قدح ىبعم نأ نيرخأتلا

 باصأ ىف وةدح اذه وحن ىف فورمملاو

 انخيشانها!د_هزوج دق نكلو ىقدح

 هنع لات هللا ىضر كلام نب نيدلا لاج
 كا قا اسد 25 هلع اه بدألا

 ٍِ؟ حتيحس#

 و هيلأ قدح لاش كيفنم

 ةغللا لحأ ماهإ 58
 وع

 ةمنفه مطوق هلثمولاق ةعفادم الب و * هلأ

 تك هباصأر يعبلا ةشضرو نبعلاب هّئبصأ

 ةمالا لهأ فلتخاف ةقيدملا امأو هرئاظنو
 للا لاق اهيف

 طئاولا ةَقيدحط ا رمعم ةديبغوبأ لو ريثم

 ةقيدح لاقي امنأ ءارنلا لقو ناتسبلا ينعي
 هيلع نكي مل نأت طئاح هيلع نآتسب لكل

 ةةقيدحلاة ال طئاح

 مدضيملا باب ىف مهلرقا# مدح

 رجشتاذ ضرأ ةقيدحلا ث



 5 صرح ىلأ فذح نم

 ةمجعملا لاذلا رسمكو ةلمهملا ءامحلاب وه | ءاخلب مدتحلا ىناقلا مدتحلا وه ضيملا
 مدح لاقي لصو ةزمه هلوا ىف ةزمملاو | لق ة رو_بكم لادلاو نيتلموملا ناو

 مذحلا هريغو ىعمصأألا لاق امدح منهي

 لكسراف نبا لأق . ليوطتلا مطق رذدلاو

 يذلا |ةههتمذح دقف هيف تعرشأ ءىث | هترمح تدتغا ىذلا ره ةنللا لهأ لاقو

 روهواولاق تدع ةرشبلل عاذللاو ره انا
 ١ وهواولف# هي

 هرج دادتشا وهو راهلام ءادتحا ند ةوعأ

 ضعبزقتو . رووشملا نأ وصلا وه هانركذ 8 مدتحأ ةئم لمفلاو دوسأ ىح

 تيارو فئصلا طخ ده ىأر هنا ةعالا | عولمتلا ةقدصبايفدلوق 4فذحإل
 ىزربلا نب مهاقلا ىبأ خيشلا باتك ىف | نمقضيبلا لثمب ءاج الجر نأ بذيملا نم

 ىورو لاق ميجلاب مذجاف ىور لاق ١ ماسو هيلعهّللا ىلص هللا لوسر لاق بهذلا

 انغيش هركذ ىذلاو لاق ةمجسأا هالناب | هباصأ ول ةفذح اهب هفذحف ايضغم اهتاهذ

 ةعرسلا وه ومذمتأ ن 0 موظو ةمجحملا ءاطأب

 ميلا ةثالثلا 4و والاب 3 ريغ 3 ركذدقو ت تاق

 58 ابق ةمجعملا لا ذلاو ءالعأو ءاحلاو

 ىأ مطقلاب مع .جلإ ةباور أورمسفو ةروسكم | ن

 ١ سلا ءاحلا وههفدح هلوق«هرقعوأ هعجوأل

 بنتك ف هاتطيض انكم ةمجملا لاذلاو 0

 بذ لا قود ريغودواد ىأ ناك ثيدملا

 ءرم لك هديق اذكو خسنلا ىف وه اذكو

 /ٍ ع

 ناحيحص ناهجولا ناذهو ليروطتلا مطق | اهب هامر هانممو بذبلا ظافلأ ىلع ملكت
 هرك ذدقو هتمدقام فورعملا نكلو ةذالا ىف | اصعلاب نوكي فذحلا ناف زاحم وغو اولاق ؟ ذدق و هتءدقأم فم ىلا .كلم دنألا ف ! اهلا نك هذا أذ ؛انع ىع الق

 ةمجمملا ءاذنأ يف ىرشنع زلا مساقلا وبأ ا اهرمتو ةاصخلاب نوكي فذتلاو اهوحتو
 « ديبع ىب ارايتخاوه لاقو | !ذكملسو هيلعّشاىلص ينلا وه فذاحلا
 محملا بحاص لاق 6 صرح ل * هنايب ثيدللا ف ءاج

 بواطملا ىلاهرشلاوةدارالاةدش صرحلا | نم ناذالا باب ىف هلوق 4 مدح لع

 اصرح صريو صرحت هيلع صرح دقو | ثيينذؤ٠ ميزلا نبأ نع ىورامل بذيملا
 ءا_م ع هدوأص حو ىلاعت سا يدر رع ىل لاق لاق ن مدقملا

 اسر موق ند ضصئيرخ لجرو اصرحو

 صا رح رح ةوسسأ قدص د رجح ةأرماو و صار جو ْ «مذحأت تيقأاذاو لسرتق تن ذأ اذأ د هنع

 اصرح هصرتت بوثلا صضرد>و صئارحو

 ايقث هيف لمج ىح هقدي ناوهليقو هقرخ

 نثسلا باتك ىف هانور ثيدحلا اذه

 «مدحأتل هلوقيلاعت هللادحر قريبال ريبكلا
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 تصرح ىبلاجاجٌدلا نهةصرحلاو اقوقشو

 ةصيرحلاو ةصراحلاوهق رض ودلجلاءارو نم
 هقثت دلجلا ص رحم ىلا ىهو جاجشلا ل وا

 ةصراطلاو هقشٍبوئلاراصقلا ص رحو اليلق

 هرشقت يأ ضرالاهجو صر ىنلاةباحسلا

 نيبيرغلاف ىورهلا لاقو ابمقو ةدش نه
 إل صرحت يتلا هو ةصراخلا جاجشلا ىف
 هعماج ىف زازقلا لاق |اذكحو هقثت ىأ

 ءارلا ريمكي ىتني ةضرحأ ةسأر تصرح
 ا ذكوهيظعنع دلجالا ترشق اذا اصرح

 يفءارلارسكب هصرحأ هسأر تصرح ركذ

 محملا بحاص مهم دسحاو ريغ عراشملا

 لاق ببدألا ذاشرك |

 ىف ىرهوجلاو هعماج قزازةلأو ىورهلاو

 © داحص

 لصف ىف يجر يف وق « مرح
 ىذلا ى وصلب مر هلأ فاطول أ فارطل

 ةزمطا مضي م 0 أرقي نأ 0 يففنارلا

 لءالانوكينأ نيب قرفالذأ ءارلا ساكو

 هد ريغ وأ ةنع مرحا ىللا هيلو

 هللا يضر ىفاشلا لاق «رسح لع
 | اي كل تاعك 4

 اهاراكن ناو ةعرا ذل است اسيل 8 ةنع

 لاقءاملا ىف يعل رم مععفل دقو ا ريلع ملاق ءالاو

 ١ ضرتمملا لاق هنع هللا ىذر يفاشلا

 م نأ |

 ظافلا ىلع داقتنالا در هباتك ىف ىقبيبلا

 رشح ىلأ مرح نم

 امناو ءىش نع ماملا رس برعلا لوقنال

 ىف ليلخلا هلاق اذك نع هاملا رسح لوقت

 أ نأ هب | وى 0-0 لاق 2ث علا باتك
 ها م ا

 ءاملا رسح لاقي

 * ناتغل رمصتأو

 باب ىف بذيملا ىف هلوق سحر

 سيجنت ىف ىنعب ىمالا ]وة ل بقي وةين الا

 سحلاب هب ملعلا ىلا ايرط هل نال ءامل
 باودلاوهو ءاحلأب هانطيضا دكمريلاو

 تئرقوأت لبوق سن ىف هاندجو كل ذكو

 وه سيلو ىلاعت هللا همحر فئصملا ىلع

 ىلاهتهللاو معا ءاحلاب سحلا نال ميجلاب

 0 ملعأ

 كير ىضقو) ىلاءتهلا لوق«نسحإل
 ( اناسحا نيدلاولاب وهاي الآ اوديعت الا

 براقالا ةقثث باب لوا فبذهملا ىف هْكّذ

 بارعالاو ىتاملاباحصأونورسسفملا لاق

 موضعبو انأسحأ نييدلا ولاب ىعوأو هائعم

 نأرمأ هانعمو اناسحأ نيدلاولاب رءا لوقي
 أمهيلع فطملاو امل ربلاب امهيلإ أوئسحم

 اريخ هب كرمآ برعلا لوقت ءارقلا لاق

 كيصوأ هانمهن اك ولاق اريخفب كيصوأو

 بصق نأ قدمت مث اريخ هب لمت

 نإ ةيصولأو رمالاب اريخ

 رشحلا ةفللا لهأ لاق * رشحإل



 نصح ىلا وشح نه

 ءايحتسالا وبضفغلاةمشحلا ىىمص الألاقو

 تيمكلالاق. ىعك هنم ثمشتحا ودمشحأو
0 8 

 1 . 1 ء؟! 1 1 [51 .٠
 ادصو ساسلاس عا لافإ رسلا با ارو 9 1م ني هب 0 وعلا #2 بع 01 24 تا 0-3

 مشن ىأرش مح لجرو 8 ىماشتحا هنم لقو

 اومسهل بضني نمو همدخ لجرلا مشحو

 عهلذ وبضاي مهمال كلذب

 اذإ ىف زلارصتخل ىف هلوق « رشح

 ةيشاحىفريصي نأ تديحأ لمرلا هنكعي ١

 اذه ريسفت ىف يرهزألا لق فاوطلا

 لكو بوثلا ةيشاحوةيحانلا ةيشاحلا ظنالا

 ىمصقالا هفرط»ىث لك ةيشاحوهتيحان ءىبش
 مهوق هنمو هتيحان ءىش لك ىثح اذكو

 ىثاح ءانثتسالا ف مهلوق اذكو هلل ىثاح
 ايش ىقتسا اذإو ةيحانلا وهو ىشحلا نم

 ينارعالا نبا هلاق هيلع فاح امع هان دقق

 رام قر *يرهزالا مالك ادع. ىرابثالا ناو

 5 دم دراقعلا مطادلا رو حاصلا لاوس م و داصلاناكسإو
 رو دم زاعمصلا يصح دخلا و

 ثالثا ل اه رك داع عشاف

 21 ذب مو رهش ريشأو حصفأ ناكسالا تاغل

 يكح نمو هأوس نورثكألا وأ نوريثك

 هاا ةنام محا كفل[
 رغب ةيصاسأو بنإ رغلأ ةئ اهم بح تت ثالثلا

 | هدلح بصح ةئم لوقت دسخلا ىف جرخت
 ١

 «بصخالصلا رسكب

 لح ناب نه 1

 ل

 ر وصخ ددعطلتخاوأ مل وق# رصحإل

 طفلا اذه روصض ريغبوأ روصخم خددب

 5 0 َح ع 2 ا

 0 0ك

 ف مقبلا ديم 5 رح وأ فةضورلا

 تاق نإ ىلازغلا مامالا لاق ىلازغلا مالك

 وأو ىلاعت هللا لع ىف روصخ ورف ددع لك

 نا هيلع رذسا دلب لهأ رصح ناسنأ دارا
 هذه لاثمأ ديد نا ملعأت مولع كم

 بيرقتلاب طبضي اة أو نكمم ريغ رومالا
 دحأو كيعص ُق عمتجأ رلددع لك لوقت

 فلالاك راظنلاد رجع مدع رظانلا ىلع رسعل

 ةرشعلاك ل هسامو روصخ ريغ وهف هوحنو

 نيفرطلا نيبو روصحم وهف ,زيرشعلاو

 نطفلاب نيفرطلادحأب قحلت ةهباشنتم طاسوأ
 اذه باقلا هيف ( يفتسا هيف كذلا مقوامو ِإ

 ءاحلا حتي ءايصحلا 4 بصح ال
 عرس هل! ُّى ناصحالا 6 ندمح

 نزلا ف ناصحالا اهدحأ ماسقأ ةسخ

 نينامث هفذاق ىلع بجو يذلا وهو ةقملا

 الإ كااثلاوةدإ
 | يعك ناصح 2 أ بهل امن لوح

 عباراوةيرخ د١ !!هذر لأ

 هع

 ناصح" 0 دزنلاي دك, نأصحأالا

 ( تاغللاو ءاممالا بيذهت 9 جس ©. م)
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 ىلامت هلوق يفالإ :يزملا نار هلأ ىفرك ذهل

 نيبيصمهأثممأ را نفاس ريغ نينمحم)

 ةروك ذقتلا 0 دب هب رالإ ام .ًاوأن زايال م حاكنلاب

 ا ماقال ملا باتكلاف

 نومريزيألاو) اجوزعَّنالوقيدا رملا وبق

 ىو (ءادهش ةعبرأب اوتأي مل م تانصحلا

 (تانصحلا نوهري نيذلا نأ ) ىلاعت هلوق

 هلوقب دارملاورذ ةيرهلا موي ناصحالا امأو
 تانصول او تائمؤملا نمتانصحلا و)ىلاعت

 ىو( لبق نم باتكلا اونوأ نيذلا نم

 ناالوط 2-3 مطتسإ ل نمو ) ىلاعت هلوق

 ناصحالا امأو( تانمؤاتانصحلا مكني

 كم 93 0 جب وزدلاو 5

 هلوقىلإ (متانبو مكتابم أميلع

 7 1 تكلماف الإ ءاسنلا نم

 : 2 و هلوش دارا هيف مالسالا مع ناصحالا

 ( ةثدانب نيتأ نأف نصحأ اذأق ) ىلاعت ٠
 5 5 دا ىلا ىف ءاماعلا فاتخاو

 اذه نصحاب انارخأ لق مامتحلا (بةمححا

 حتفب "ىرك دقو نحو رب ليقو نملسأ ليقف

 ىدحاولالاق عيسلا فن اتءارق ةاممضوة زا

 يأ جا زال هرصخأ هائعمف اهمض نم
 اممعيلا هل هللا يضر سامع با هلاق ١ هجوما

 ٌ ى هال ا رو

 مهجر ةداتقو دها#و ربيج نب ديعصو

 | اذك نلسأ هانممق اهحتف نمو ىلاعت هللا
 ا ىلامت هللاوضر دوعسم نباو رم نبا هلك

 ناصحألا ىثعم

 مهر ىدسلاو مهارباو ىبعشلاو مهلع ا ىف

 يف ءىطاولا ركل لقا_علا غلابلا وهف انزلا |
 دو | سيب .٠

 8 حاكت

 ةداج نيناه هفذاق رلجي يذلا نكصحلا امأو

 نأو فيقملا ملسملا رخلا لقاعلا غلابلا وهف

 الدب فلكملا نيمضوملا ىف

 جرخ الثل ىلوأ لوالاو لقاعلا غلابلا نع

 لق.نيناكم اسيل امبناف مانلاو ناركسلا
 هلصأ ةئللا ىف ناصحالا يدحاولا مامالا

 لما امأ
 ب

 هتيرحو هفيلكست لاح ف حيحص

 تلق تنش

 ةنيصح ةئيدم هئمو ةناصخلا كلذكو عنملا

 .حرجلا نماهيحاص عع يا ةييصح عردو

 كالملا نم هيحاصل همتاسرفلا ءاطلا سكب | ت

 يعن ةنيفملا ةأرملا ءاحلا حتنب ناصخلاو
 نصح ةارذأ تنصحو داسلا ند اهجرف 0 ا 5 مايك ف تثتنصحو داستلا أ

 أئبج نيو تليجح لثم ناصح ىف انصح

 انصح اضيأ اولاق وهن وبدس لاقو نايجأ ىو

 ةنأصح جاجؤلاو ىءاسكلاو ديمع وبأ لاق

 ةفيفعلا ىهن صاح و ناصح ةأرمارمش لقو

 ناصح ةأرمأ لاقي هنااذه نم لصحف

 ناصحت أ رما لاقي جاجزلالاةرداصم ثالث

 نصحتلا نيب ناصح سرفو نيصحتلا ةندب

 ولو ةتاصخلا سب ناصح ءانو نصحتلاو



 ققح ىلإ لفح نم

 لاق .عاجاب زاجل ةناصحلا هكا ذه ىف ليق

 ناعم ىلع مقيف ةيف ناصحالا امأو ىدل ءاولا

 فافعلاو ةيرحلا اهتمدحاو ى يعم ىف عجرت ر

 نأ ود ناصحالف جوز تاذ ةأرلأ | نوكو

 عنوو ءىبلا يخل
 ا اهسفت نص ةرحلأو

 انزلا نم ةعنام ةمعلاو اضياأ ىه نصدغو

 مناممال الاوان زلا نء اهسفن عنمت ةغيفعلاو

 جوزلان الةجوزملا ةنصحلاو شحاوفلا نم

 هلوق ىفءارقلا ف لتخاو ىدحاولا لاق ابعنع

 داصلا حتنب اًؤرقق (تانصحخلاو) ىلا عت

 لوالا فرحلا الا نآرقلاعيجىف اهرسكو
 | اومجأ ميماق(ءاسنلا نعتاضحلا و)ءاسنلاف

 مالكرخآ اذه ةديبع وبأ هلق هحتف ىلع

 * يدحاولأ

 عاتبا نم ثيدحلا يف * لذح

 يلد نيز يملا وم ةأرسعملا بمب وكم لع

 حقو ةلميملا ءاجلا حقو مي ممعب ةلذجلا

 تمالسحملا لا < ار ل1 1 لخلا
 ماسلا رمح ١ يامن هثلاةة-ر ىورطا لف عاقلا
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 اماأ اهبحاص اهباصال ةقانلا وأ" ةرتبلا وأ
 ىرتملااوبلتحا !ذافاوع رض فاهنيل ممتجيل

 دعب اهباحاذاف اهله ُق دازف ةريزغ بمسح

 مايأ امباح امع نيالا ةصقان اهدجو كلذ

 | نبللا لفح مك هللا بحاص لاقو . اهليفحت

 ْ لثتحاو لنحو الوذح والتح لفحيعرضلا ىف

 | لمح عجحاو لفا > عرضو وه هلثحو ممتجأ

/" 

 لاقو لفاح ةاشو لوفحو ةلفاح ٌةَقانو

 الأوهو ةب رصتلال ثم ليفحتلا يرهوجلا
 ابعرض ىف نبللا عمتجيل امايأ ةاشلا بلحت

 لقاذكو ةارصمو ةلفم ةاشلاو عيبا

 لاقوقارمدملا اهانممةلذحلا هريغو ىرهزالا
 عامجالا وهو لافتحالا نمةذوخأمىههريغ

 هللا هحر ىباطحلا ناملس وبأ مامالا لق
 كاذب هدانسإ سيل ةلذحلا ثيدح ىف ىلاعت

 ننسلا ةفرعم ىف ىقبيببا مامالا لق اذكو
 ثيدح ىعةبوقريغ ةياورلا هذه راث آلاو

 ةةلفغايفرمع نبا

 بقاحلا ىورملا لق * بقح

 رصحو زدني ملف اللا ىلا جاتحا يذاا
 بقحلا اندىذلا بقحلا ريمبلابهبش هطئاغ
 « لوس نأ نم هعذف هليث نه

 ىأ ندعملا دقح محلوق ا( دقح#
 عنملا دقللا لصأوهنه لينلا جورخ عنتمأ
 تدعو هين عم ندمملادقح برعلا لوقت

 نالف ىلعنالف دقحو اهرطق تعنم ءاسلا

 ه هنطلو هرب ةعثم

 هسأرعفراذالوقي مهوق # ققح ع
 لاقام قح دجملاو ءانثلا لهأ عوكرلا نم

 بتك ف وه اذكم دمع كل انك ديعلا

 ىأ ننسو لس جيحص ىف يذلاو هقعلا |

 لاقاموحأ ثيدحلا بتك رئاسو دواد



 باح ىلا لقح نم : 148

 نع ىمن ملسو هيلعطا ىلصىبنلاناهنعمللا | قحأ ىف فلأ تابثاب دبع كل انلكو دبعلا
 نأ بذوملا ف ثيدحلا يق هرسفو ةلقاحللا | هريدقتو باوصلا وه اذهو انكم ىف ادد

 © ةطنح قرة اععرْزأ لح رلا عيا | اا

 لوبال نقادلا ىو ر لا لاق ة نمح ديع كالاناكو 7 "امهندي ( وتعلو هرخآ

 نقاحلاو نقحلار مش لاق طئافلاب بقاحلاك | ةئسلاو نآرقلا ىف ريثك ضارتءالا اذهو

 1 ا
 11 منشق ]1 عم

1 
)- 0 

 *« هلوب نّقح ىذلا || ف هتيّدل_ه> ثعمج دقو برعلا مالك فو

 اق ءاتلارسكب راكتحالا  ركحإلب | هنمو بذوملا حرش نم ءوضولا ةفص رخآ

 هسحو ةمهج مامطلا راكتحا ىرهوجلا || نيحونوس, نيحهلانا>بف ) ىلاعت هلوق

 مشلاب ةركحلا وهو لاق ءالثلا هب صبري | د+اهلو) هلوق ضرتعا ةيبآلا ( نوحبصت
 بدلا ىف هلوسق * ككح ا ١ ةريثك هلا_ئءاو( ضرالاو تاومسلا ىف
 ولخمال ناسنالا نال نديلاةرابط باب.ىف | راصو اذكو اذكب قحأ نالف مطوقو

 هو ءاحلا رسكب ةكحلا ةكحو ٌةرثي نم | ثيدحلا ىفو ههابشاو هب قحا رجحتللا

 ©يرهوجلا هلق برجلا | ىف ىرعهزالا لاق «اب_سفنب قخا ميالا »

 ةيذيعوةيكح ةساجم هلوق *مكح # مالك يف قحأ ظنا رصتخلا ظافلأ حرش

 نرلالو معط اذ سمبال ىلا ىه ةيكحلاف | قحلا باءيتسا اهدحأ ناينعم هل برعلا

 * ايضيقت ةينيعلاو حيرالو | قحال ىأ أ هلا قحا نالف كلوقك هلك

 ةاكر يفروك ملا بلحلا < باح » اي ل راو هرغ ف حال

 بلحلا عضوموهو ميملا حتي وه ةطاخلا | نالف كل وثك بيصأ هيف رخالل ناك نإو

 ةطاخلاتوبن يفهيف دامتالا طرشي اذهو | نسحلا قئدي ديرتال نالف نمايجو نسحأ

 وهف ميملا رسكب بالا امأو فالخ الب | اذهو لاق حيجرتلا ديرت لب لوالا نع

 داحنالا طارتشايىفو هيفباحي ىذلا ءاثالا ميالا ) ملسوهيلععلل ىلص ى نا كف ى

 .وةطاخأ !!تورشا هيف اننا يا ل لا ابسع -8 هاف | الع تاتذال ىأ/ اينأو : 0

 بااحلا داحتا طارتشا ىف نابجولا اذكو | قح لاطبأ دري مو اهنذأ رهنإ اهجوزيف

 هامل رظني وابيلع دقعي ىذلا وه أف ىلولا

 ىو رباج ثيادسح ىف # ىلقح

 ىذلا | فهو اضيأ طرتشيال هنأ حصالاو

 مةملتنملا سناقنلا نم انهت ريد



 ولح ىلا مقلح نم

 فاقلاو ءاحلامشب :موقلحلا#( مةلح )٠ع
 هحضوأ دقو قاحلا وه ىرهوجلا لاق

 بب لاق بدها ىف قحسا وبأ خيشلا
 | ”يرماوسفنلاى رجب موقلحلاحئابذلاوديصلا

 | نأ ةضورلا ىف ترك ذ دقو ماعطلا ىرجم
 الوخدو اجورخ سفنلا ير موقاحلا

 تحن وهو بارشلاو ماعطلا ىرحم ىرملاو
 «جادوالا نيجدولا عم امل لاقيو موقلحلا

 ةروملا رس باب ىف هلوق « لاح ال
 ىأر هنأ دوعسم نبا نعو بذهلا 5

 لقىلصي وهو أبليذ دق ةلمش هيلع ايبارعأ
 ةالمصلا يف ءاليخلا نم هبوث ربي ىذلا نأ

 مارحالو لح ىف لجو زرع هللا نم سيأ

 نبا ىلع افوقوم فنصملا هذ انك

 بحاص ىوئبلا ذو . هلوق نم دوعسم

 هنقو مهضعب نأ ةنسلا حرش ىف بيذينلا

 ىبنلا ىلأ همر مهضعيو دوعسم نبأ ىلع
 هللا نم سيل»هلوقو ملسو هيلع هللا ىلص
 دميتأ ةأرمن4 مأر الو لح ىف 4 لج وزع

 هانعم ىلقلا لاق لجو دع هللا اضر نع
 ا اا كا

 ىدحاولا اماذ ءىش قى ىاعت هللأ نم سن

 ىلاعتو هن اححيس هللا لوق ىف رسفملا مامالا

 00 مال ىأ (ء وش يف هلا ن | رسل)
 ينال د سد يا 1 5ىم اي 1 ل

 3 1 يا 3
 افاصما ءاقدلا !نيدلافذغ ءى م ي كلل

 ا قرافو يلا نها نم يرب دق هل | ىنعملاو هيلا

 تنل
 بدذهملا ثيداحأ رش نم ضعب لاقو .هنيد
 لالخ نمؤيال هانعم دوعسم نبا لوق ىف

 اليذاط لءجابليذ هلوقو همارحو ىلاعت هلل
 هللا ءاش نإ اهاب ىف ىتأت ءاليلعاو ةلمشلاو

 ةأرملاو اليلح جوزلا ةيمسن امأو.ىلاعت

 لمن امسهنم دحاولكنالل يقف ةليلح
 ناكمي نال« امهنالليقو هياصاهترشابم

 رازأ لحامبنم دحاو لكن ال ليقودحاو

 هلوقهلزاني ىأهبحامم لامي هناليقوهبحاص

 ارابسليلحإ ىف لخدأ ناو بذبلا ىف
 ةنللا لهأ لاقمالااوقز مهلا رسكب ليلحالا
 جرخمي ركذلا سأر ىف يذلا بقتثلا 7

 دنع نابوثةلحلا .ليلاحأ هعمجو لويلا هنم

 تيمسني وئالا نوكنال ةغللا لهأ ووبهج

 لاقي وليقرخ الا قوف لحي اهدحا نال هب
 كَ كيعلإ بيرق كي دكا دحاولا بودل ا

 حرش ىف ضايع هاكح هيط نم لحب هنال

 «ذافم نب كف بقاذم ف مآسم

 دوعسم ىلا ثيددح ىف هدا

 ى فص ىلا ناديع هلل ا يردبل تأ 1 هلا ثادع ىكز بلا

 وهون .هاكلانأ اواح نع يمن م اسو هيلع

 . هكا ات :. - يأ ةيدعق لع زدتم رجردعمم لن دلوع

 مهكلوقو امويديحص يق مكسدو قراخيلا خان ثدعأءديدص ع لسمو مت ءاشلا |:

 ناملس وبا مامالا لاق مإللا نوكو ءاحلا
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 نماكلا ناواح ىلاعت هللا هحر ىباطخلا |

 ا مرخو هو هتفابك ىلع نوتملا هذخأتام وه

 ىعيئيش لجرلا تواح لاقي , لطاب هلفو

 وهوفارعلاو ا نيب قرغلا كذو

 نبا لاق لاق فاكلا فرح ىف روك ذم

 عيشلا نداكلا ناولل لاقيو ىااوعالا

 هاطعيام ناولملا يورملا لاق ميمرصلاو

 هواحأ هتولح لاقي هتنابك ىلع نهاكلا

 ةوالحلا ن٠ هليحا مهضعي لاقو لاق اناواح

 اح أم لطإ . فلا« غن اذأ انالف تواح لاقي واخ
 ى

 لاقهت رعوهتلسع لاقي اك ىواحلا هتمعطأ

 ريغ ىلع اضن ناولحلا قلطيو كيبع وبأ

 هسفنل هتئباربم لجرلا ْفْحَأِب نأ وهو اذه

 مسدمت ةأرمات لاق ءاسنلا دنع بيع كلذو
0 

 <« اهجوز

 عاتتان نع ناولحلا ذخأبال#

 ىلعءانثلاوهدملا دج زل 2

 انثلا ركشلاو هلامفأو هتاعص ليم

 مذلا د+لا ضيقنو رك اشلا ىلع هماعناب
 لاقبو معأ دقأو ركلا ركشلا ضيفو

 ثيدايىفو ابحتفي هدمه يلا رسكب هده

 | هجم نباو دوأد ىبأ نكس ىف ندحل

 سم طرش ىلع جرحا ةنأوع ىأ دئسمو

 مسوهيلعملا يلد يبنلا نأ : ةريرق فأن

 ا

 دشناو 0 ريثكوا دوو عا 3

 ويف دملاب ةينأدبال لاب يذر أ لك لاق

 ديطاب هيفأدبب الءالكلك دةياورشو «عطقأ

 نم را هللامسب » ةياور ىفو «مذجأوهفهل |

 هانعموهقرطوهتياور تحضوأدةؤ«ميحرلا | ك

 عطقأ ىعمو هلل دجلاب مويتك لئاوأ يف

 ودو هانم مذجاو ةكربلا ليلق صقأن

 ىدحاولا ماءالا لاق. ةمجعم لاذو ميلا

 سنجلل اهلوك لوتحدجلا ف ماللاو فلالا

 فوموملا هن ال ىلاعت هلل دماحلا عينج ىأ

 ةديجلأ هلامفاو هلو ىف لاكلا تانصب

 هيدوح ىذلاهلدجلا يأدبمال ابنك ليتحيو

 ةفاضالا مالهللماللاوهؤايل اوأهتدححو هسا

 نبأ لاق صاصتخالاو كالملا نايئعم او

 لو هيلع هلأ ىلص دمحم أنيبت ىمس سراف

 ملأ ىنعب ةدومحلا هلاصخةرخكل ادم

 مال كذب هتيمست هلها ىلاعت هللا

 لذا لاك, هذي رةغالا أاهأب أك 2مل 8 هلأ 5-8

 نم

 د لج

 «دريغو ىره وجلا

 اهالك ناك نءللا ثيبأ كيلأ
 دمجحلاداوجلا مرقلا دجام ايلا

 «ديسلاءرقلا

 ىلع قفل ثيل ذأ ىف د رمح

"0 

 هللا ىلد ىبنلا نأ بديلا لوا ُ ةقعض



 8 باج ىلإ لفح نم

 تنأف قحأ تنكنا لاق قمحأ تنأ | اذهىلءفتال ءاريماي ةثئاعل لاق ملسو هيلع
 هطيض قف باحصالا ةرابعتفلتخاو قلاط | اذه ىلع نوهاكتملا لاقصربا'ثروب هناذ

 بذيملا قف رابظلا ةرافك باب ىف هورك ذو | اذه ءاريخلاب دارملا فئاوطلا نم ثيدحلا

 هةعطو# رغف "ىلا لعفي نمهن ابي دبتلاو ديدشل يبرملا] وقت :ةغالأ لهأ لاق ءاضيبلا

 نم هنأ نايبلأو ةمئتلأ قو هحبشب هلع مم لوسر نع ثيدحلا هنمو رجأ ضأيبلا

 ىواحلا قو.هحبقب هيلع ف هرضبام لعق دوسالايىلا تعب 2ملسو هيلعّشا ىلص ا

 ىنايؤهعضوم ريغ ف ةمالك عطل ىذا هنأ ضب و مجعلا رمح الاب دارا و« رمحالاو

 وب ألاقو . هسكعو حيبقلا عضوم ىفنسلاب | ءاريملا ىفربةطتلاو.نجلا مهب دارملا لبتو

 نم قمحالا انباحصأ نم ىنايورلا سابعلا | ىخأايو ىباي مهوقك ب يحن ريخصت انه

 بتارم نءدلا وحأ وهر وعأ ةبترع تصقن | ءاسفتلا هبشت ةبيو دوه نآبق رامح مطوق
 عا

 لاقو.بجسالو ضرم الب انني اصقن هلاثمأ | ىف طيسولا ىفهلوق « اهوحنو ةرذعلا لم

 وبأ لاس حيصقلا حرش يف دهازلا رمع وبأ | ةراح ىف صامقلا هل ساسصقلا هافيتسا

 تقمحن ا ىبا رعالا نب !لاقءلقعب مغتنياال لقعلا

 قءحلا يرهوجلا لاق تدسك اذإ قونلا
 مغلاب لجرلا قمح دقو لقعلا لَو قلعاو

 رسدكلاب قج اضيأ لاقيو قمحأ ورف ةقاه“ | فورءملا بحلاوهصحلا# صح

 قمح وهف امع منقي ملغ لم اق قمحم | ناتغا مبلل فوفالخ الب ءاحلا ركب وه
 ىتح و قمح ةوسأو موق وءاقح ةأرماو نوب رصبلاوتفلاب نويف وكلا ردكلاوحتفلا

 تد._كح مفلاب قونلا تقحورقامو هربكملاب

 قه ىف قمحا داوب تءاج ةارملا تقمحاو | باحصالاو ىفاشلا صن 16 قمح

 قتع 'ىزري هنا ىلع ىلاعت هلل مهجر

 هتدجو أذا لجزلا تتقحأ لاشو قاحم | جاتحيف اهريغو رابظلا ةرافك ىف ّيمحالا

 يرهوجلا لاق.ه رحةدشوعو ءاراادب دشتو

 لاق 5 ةهرو رمغلل رعشلا ىف ءارلا تفمح اعرو

 راه حفجأو

 داك )اوهلاقت حالا نع بلعت سايعلا ظ ميملا فيفتتو ةلمبملا ءاحلا حتنب وه ظظيقلا

 إ

 ىقف ىقذا دلت نأ اهتداع ناك ناف ةققثو

5 

 هلآ ع ىلا هشبل ١ هنقمحو ىمحأ * أس 38 54 1 0 29 3
 ص 0 رك 2 -- ._

 هتجوزهكتلاق اذأ اهف ةض ةضورلا نم م قالطلا

 ٌث( ةئقع 5

٠ 

 قمحأ هتددعهتةمدتساو قمح ىلع هن دعأس



 ماجلا ف

 أ قونلا تقيحتاو ةثاحلا فلكت قماحتو

 | (مح) لجو زع هللا لوق « مح «٠
 دوجس ىف بذبملا ىق هرك ذ ءاج

 مسهضعل لاق ىرزالا لاقو ةوالتلا

 هيفيدروأملا ركذو نئكوهام ىغَق هانمم
 ءامسأ نم مسأ هنأ اهدحأ تاليوألس مخ

 ,| هلاق هب مدقأ لاعت هلل

 نارقلا ءامما نم م مسأ هنأ ااثلاوا| امهتع هللا

 نمةمطقم فورح اهنأ ثلاثلاو ةداتق هلاق
 هللا ةامم هللا ءايءأ

 ىضر سايع نب

 ميح )| نحرلا وه اك للا قفاعت عذلا لات

 سماختاودمح نب رفمج هلاق دمم وه عبارلا

 ركذ .لعأ ناو دداجمفلاق روسلا تاوق وه
 انايبأ بذا ىف ةلقاعلا باب ىف
 هانعم لبق ( مح ىدشان ) اهيف رعشلا

 ثيدحلا ىفوثآرقلاب ىمريجتسي ىأ نارقلا

 ىرعهزالا لاق «نورصشال م مراعش 0

 لاقفنورصنيال هلو ق نعسابعنأوبا لئس

 سيل ربخ مالكلا نورصنيال هلو هانعم

 نايلسوب أ لاقو 31 لصف ىف هتبأر ءاعدب
 داهللا باتك ىف ناسلا ماعم ق ىنالوذعأ 111

 ظ
 ظ
 ؤ

 *امسأ نم مسأوح لاق هناا ايهمحر سابع

 نلوبيال لسوهيلع هللا ىلص هلوق ىلاعت هللا .
 ةماع ناف هيف لسنني مث همحتسم ف مدحأ

 مضاوه بذبلاىف هرك ذ «هنمساوسولا

 هنذس ىف دوأد وبأ هجرخأ ءاخأ حتفو مهمل

 ىدذمرتلا لاق[ هريغو هعءاجيف ىذمرتلاو
 هللا هحر ىلاطلعا لق.بيرغ ثيدح وه

 ميلا ماب ىمس لستنملا مدتسملا ىلا

 امأو لاق هب لستغي يذلا راخلا ءاملا وهو

 ادلج ناكملا نكي مل اذإ كلذ نع هذي

 هيف فني كلسم هل نكيرلوا اطابم وأ ابلص
 هنا لستفلا مموتيف ءالأ هيف ليسيو لوبلا

 هلروبف هشاشرو هرطق نم 'ىث هباصأ

 هر دق ىذدمرللاىسعوب (لاقو ساوسولا / نم

 صخرول ستنملا ف لوبلا لعلا لهأنمموق
 هن هل ليققنيريش نبأ مهنم نورت هيف

 هلللاكر لاق هنم سأاوسولا ةماع نأ لاش

 مسودقر كرامملا نيبالاقو . أ ايش هب كرشنال

 .ءاملاةيف ىرج اذإ لستغملا ىفلوبلا ىف

 ىرهزألا لاق فورعم ديدشتلاب ماخلاو

 501 !ا11 1|
 قتسم مايلاو راكحا ءاملأ

 هع نأ ا
 محلا تسبللا لاك

 باطلاقيو لق برعلا هرك ذي' ميلا نم لاق بلمت يبي نب دما سابعلا ىنأ نع
 أ عابخا نع ع ىدلا تتهم و تورد ايا يأ ماكل ركل مل ملا كل. كل ا ا لأ ماع عم تاك وأو اعلا هأامعم نا ربيطلا ماعم

 لجرلا محو ةقورعم ىجطأو كو رع باط | هناك رابخأ وه اأو اورصني الى اموزحم

 يرهزألا هرك ذ موس وهف ىلاعت هللا ههحاو نبا نع يوردقو نورمهشبال هّللاو لق



 ةباطتسالا باب ق

 لاق ل نيميلا 0 ءالإ مب

0 

 و ةروك دما ةيخأ و هريغو

| 
 هل 5 كيو
 نبأ ىؤزر بدبلا ل كهوف هج

 ٌةئئالََص 8
 زل يلوم ينلاذأ هنعيى اعت هللا ىكر دوعسم

 ضعي اذه ةممحلاب ءاجنتسالا نع ىبن
 نبا نعهلقفلو هتاسىفدوا وبأ هجر خأ ثيدح
 دقو مدق » لاق هثعيلاعت هّللاىضر دوعسم

 0 ملسو هيلعتا ىلمهملال وسر ىلع ن .ىلا

 سب اوجاتس نأ كتعمأ هنا د معاي

 5 .ءنأ هيأ

 اهيف 5 لمج ىلاعت هللا ناذ ةمهحوأ 3 ةثور

 «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهنف لق اكرر

 ١ (ييقيفغتو نيميملا متقو ءاحلا مضب ةءمحلاف

 ىلامتهالا هر ىباطاع أ ناملس وأ مامالا لق

 ماظعلاو بشمللا نمقرحأ امو محلا مدملا
 هلال هنع ىهن. هب ءاجئتسالاو امجوحتو

 1 ١ ا! عا[ء ارب ادبلا نع
 ا لق مويلع ةهداسألا روع رد نجحأل اكرر لمح

 يتدأهلاثو ناكملا كلذ سماؤإ هناًاضيأ هيفو

 ءىث اهب قلعف هتراخرأ تتفق طغضو زمغ

 فو لاق هي ادعتلا كالت ْن' هاقأب 35 واتم

 ردملا ت
 يف ىلاعت هللا هجر يوذيلا ركّذو امه ومنو

 ب انفو بارثلاب ةاسعمالا هاملمم

 جا اس »ده ع 1و | 1 5
 لبق كدمق لاق م تيددطعإ ادع ةئسلا ع

 ليقو دق, يعم ماج هما و نط !مأع ُُط اياك

 م | ىلاعت هللاو قرتحلا مظملا | مم دار 3

 ج99 ع)

 مايلاةنلأ ل هلق ف ورمل اريطلا«+ اهلا و# |[ هب

 تخاوفلا وح قاوطالا تاوذ برعلا دنع

 اولاق ابها. شو نيشارولاو اطقلاو ىرالاو

 2 ,: الا و ؟ذلا اء مق ةماجلاو
 -_و أك

 ةماإ مق ىت

 اطول «ركذ دقرمئاجو تاماحو) ماوه

 ناو هلوق 2 فقول باتك 2 58

 « ملعأ هللاو ةكم تاما ىلع فقو

 نونلا هيدشتو ءادار 4 ودوافقورعم هب

 ةئنمت هني تأيح لاقي نمحلادل هلو دلابو

 | ذك ةءانإا مج ءانمأوأ ميضخ أذإ اينو

 لاقوهل دودمملاو روصتملا ىف دالو نبا هلق

 2 ءانغا نم صخأ ةءانلا ىردهومجلا

 رثدي فورع٠ توااملا # ثنحإ#

 ىرهوجلا لقناكم لا وهوناتغاثاؤيو

 ناتنا ثاؤيو ا َ فورم تول الا

 ا أملف هق ” 14 002 7 رك
 تنكس ةوقرل لق ةوناع هلضصأو

 اهمجو ءاث ثينأتلا ءاه تبلقتا واولا

 نيل فرح 14-4

 فرحأ ةعب رأ زواج ىذلا مسالا درب امئاو

 نكي اذإ ريغصتلاو ملا ىف يعايرلا ىلا

 ىره وألا مالك اذه نيل فرح ةئم عبارلا

 هلدأ نال نيحلصف ىف فرملا اذه ركذو

 رثكاو نيبتفتملا نال انأ اند هتركذ امناو

 ةنلذ«هكنوف رعيال باتكلا اذه ملاطب نم

 عبرا نال تيناودح



 74 طئح

 مهيلع ليبستلا تدرأت لصنلا اذه ريغ
 ىلع ته دقو ةبطخلاىف همازنلا قيس! .

 ا هلوق امأو نيضرنلا نيب عجلا لص هلصأ

 | ام وهف ثوناحوأ اتاكد رجأتسا ةراجالا
 ناف اهدحأ فذح هباودو هيلع ركنأ
 ىرهوجلا هلق اذك توناملا وه ناكذلا

 لادلا فرح ىف هلايب ىتأيسو هريغو

 هراكنا قبس دقو ىلا_ءم هلأ ءاش نأ

 « ىفارلا م مالا

 0 | يقرركذملا طونملا « طنح»
 لاقي ونوئلامضو ءاخاستنب وه تيملا بيل
 .ينلخدي ىرهزالا لق ءاحلا رسكب طادحلا

 لدنعااوبصقلاةريرذو روفاكلا طوتحلا

 لك طودطلا هريغ لا ضيبالاو رهالا

 دقو ةصاخ ثيملل بيطلا نه طلخ ءىش

 طودللاب لجرلا طذحو اطرتحم تيملأ طئح

 اذد ناكو تما ًابهأتم هلمعتسا ادإ

 ىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نم ةعاججل ةداع
 ءالا سكب ةطنملاو تاوزغلا ىف مهلع

 ىف بذملا ىف هلوق د« كن

 ] ,مثلاب دواوملا كنحي نأ بحتس ةقيقملا
 ا

3 

0 
 1 خبل - ءهآوا ا نخل!
 ةدع يام ةلثأ قىكر سم اكرر نو تانسأاو

 بحاص لاق حيحص كثنندح وهو كلذ ىف

 لود

 ةرمنلا عضم نأ وه كينحتلا علاطما

 هكنح اهب كيو ىصلا ىف ىف اباجتو
 ىلعأ كننملاوهقلح يف للحتت ينح هتبابسب
 ىورهلا لاق .ملع ًايلاعت هللاو منلا لخاد
 َّن دل فيفختا يعي هكنحو هك.يدح لأي

 ه اهدي دشتو

 نمام » ثيدحلاىف * ذوح

 ةعاجلا مهبف ماقت الودب وأ ةيرق ىف ةثالث
 ىف هرك ذه ناطيشلامهيلغ ذوحتسا دق الا
 ىبعمو بذورملا نم ةعاجلا : ةالص باب

 8 مهم نكعو بلغو ىلوتصا ذوحتسا

 ملا بحاص لاق * لوح ع
 لوؤ>و لاوحأ ممجلاو اهرسأب ةنسلوألا
 هأ انيلع هلا هلاحأو مثالوح لوملا لاحو

 لاحأ وىتأ الوؤحوالوحل وحلا هيلعلاحو

 لوحأ ول ماك لوحهيلع ىتأ لاتحاو ءيثلا

 لاحأو هدلوم نم لوح هيلع ىتا ىبصلأ |

 ليوطاوتلرخلاو ليملاو لوملاو هغلب لوحلا

 لك ليحتلاو لوحتلاو لايتحالاو ةلخخاو

 لع ةردقلاو رظنلا ةدوجو قذحلا كاذ

 لّوحوةلوحو لو> لجرو فرعتلا ةقد

 لايتحالاديدش لواوحو ىلاو>و للاو>و
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 اح 1 قاسادف لوحا وخؤةلوحا و هي ودعأ اعؤ !.كلنو ا! انحأو هل حأ اهو
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 ه1
 ند لاغاو ديال ىأ كلذ نم هلع ذو

 هلعج هلوحو ههجو نع هب لدع ام مالكلا



 لوح

 لاو لجرو لاحم ىنأ لاحأو الات

 لواحو لاح ليحتسم مالكو مالكلاريثك
 نيبزجح الكودمار الاوحو ةلواهم ءيشلا
 م | كلذ مس أو الوح اههئيي لاح د نيئيش

 هنع لاز :ىثلانع لوحنو لاوخلأ ءىثلا

 لوما مسالاو هلازا هيلا هلوحو هريغ ىلا

 (الوحاهنهنوذبيال) ليزغتلايفولي ول او
 لوحالهلوقلو#الوؤ>و الوح» ىشلالاحو

 يطا وبأ لاق ىورهلا لق هللا الا ةوق الو

 اذ صخشلا لاحأ لاقي ةكرالا لوما
 ىأ صخشلا اذه لحتسا لاقيو كرحت

 لوقي لئاقلان أكو ال مأ كرحتي له رظنأ
 | لجوزع هللا ةئيشعالاةعاطتساالو كرح ال
 | سابعلا ىلأ نع حرشلا فر عوب ألق اذكو
 | ىةوق الو رش مند يف لود ال هانمم لآق

 | نع لوح ال ليقو هللب الا ريخ كرد

 | ىلعةوقالو هت.عمب الا ىنامت هللا ةيصعم

 ظ هللا دبع نع اذهىكو هنومب الا هللا ةعاط
 ق لاقيو هةنع ىلاعت هللا ىفكر دوعسفو نبا

 هللا الا ةوقالو لوحال مهرق نع ريبعتلا

 0 ماا لاحماو هع ديل اهدم و واولإ ناكسأو ءاكلإ متع رق لا

 | بيهن ىفىرهزالا الق اكمام فاق

 6 ى رهوللا للاقو ءافملا ٠ ْنء نورثك الو

 ىلع ماللا مدقتب ةقلوأا يع ةحاحص ىف

 1 لاق . لوالا وه روبشملا فورمملاو فاقلا

 و

 . هاسم حرش يف ىلامت هللا همحر ربثالا نبا

 لوالا ىلع هنع ىلاعت هللا ىضر ىنفاشلا

 ماللاوةوقلا نم فاقلاول ك١ نمءاحلا 3

 ىلوأ لوالاو لق (1) فاقلاو لولا

 ةلليهلاوةلمسبلاوةلدمللاوةلءيخل لقوا لثمو
 ةلميلا لصف ىف كلذ نايب ىتأيسو ةلحب ملأو
 ءاحلا رسكي ةليخلاو . ىلاعت هللا هاش نا

 كلذكو ىرهوجلا لق لاينحالا نم مسالا | م
 قةنلذوق الو ليحال لاثي ليملاو لوحلا

 كزم ليحأ و* لاقي ءارغلا لاق لوح

 امىف ةنا هليحأ اموةليح رثكأ ىأ لوحأو

 ةلاحالو ةلرح هلام لاقي ديز وبألاق هلوحأ
 مهلوقو دحاو ىنمعب لاح الو لايتحا الو

 ةلام ال تأ توملا لاقي دبال ىأ ةلاحمال

 نيدلبهيلع لاتحا لاقي ءاحلاتفي ةلاوحلاو
 ةئيقلا ن نع ةهلوحو ة ةليخلأن م لاتحلو ةلاوح

 لوحويىرهوجلالاق لوحتف أهم هرادأ يأ

 ف هلوق ىدمش الو قدعما هيفا دب

 ةعالا 2 يبلا لوق بقع ناذالا با
 ها نس | نيم الاوع انما نونذؤل اوءائنمذ كاع. هيلا لع ككاو

 لاتف ديرجتلا فيلم ماجا رست نيمضلا نو

 لعفي نماضلاو هلعح اع وطعم نسم الان امش ٠فاضأإ . هلم 1 ع طةمئيمالا نال

 دحووم ةوقلان قدي اوس لسأو لحةسانه 4(

 ةيرهزالا ةخيستلا 5 طقس
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 نهرلا باتك لوأ ىفدلوق .هيلع بهي ام

 طرش ىلا وعدت ةجاحلا نال بذيملا نم

 هتوبث لاحو نيدلا توبث دعب نهرلا
 © فراظلا لع بوصنم لاح هلوقف

 ضيح

 | لاقي ةغلا لهأ لق ه ضيح
 ًاظيعو ًاضيح ضيحن ةأرملا تضاح
 ال ةمص هذه نال ءاه ريغب ضئاح شن

 هيف ءاهلأ قاحلا ىلا تحي ملف ركذيإل نوكت

 ىحو ةمئاقو ةهاسم فالخب قرفل

 ةضئاح أضي ألاقي هنأ ءارفلا» نع ىرهوجلا

 «رهاطربغ امي 2 ةضئادك ف دشنأو ءاهلاب

 ءارلاو نيملا حتنب تكرع ةذالا لهأ لاق

 ىأ ًادوعت دغقت تدمتك اكورع كرمت

 لاقي نيبرغلا ف ىوربلا لاق تضاح

 تكرعو تسردو تضيحنوةأرملا تضاح

 ًاضاحمو ًايضيحم و ًاضيح ضيحن تثمطو

 | ريغ ىف لاس اذاف هلاوأ ىف اهمد لاس اذأ

 لهأ لاق .ةضاحتسملا ىهف ةمولعملا هناقوأ
 ةضيخاو ض“ اوحو ضيحءاست لاقي وةغالا

 ضيا نم ةدحاولا ةرلأ ءاملا محتقإ

 هياكل "للا | 0 1 7 ىلا |
 ةعشأو ةلادعات مسأ ماعصلا رسب هصياسأو

 + كتضيح بايث ىذخ » ثيدحلا ىفو

 ل ىو س يل ثيدحلا فو رسكلاب اذه

 ا نوئدحملا يناطخلأ لاق 4 ةضيخلا تايقأ

 رسكلاب اوصلاو طخ وغو حنفلاب 0 امولوشي

 ضايع يذاقلا درو ةلالا ىارملا نال

 حتنلا روظالا اولقو يباطختا لوق هريغو
 ثيدحلا فو ضيحلا ىلقأ اذا دارملا نال
 يمزعلا ىأ « ىلاعت هللا ملع ىف يضيح »

 هذه لكو نولعف ىلفاو ضوحلا ماكحأ
 رخآلا ثيدحلا فو ةحيحص ثيداحالا

 ه راي الا ضئاح ةالص هللا ليقي ال د
 ثيدحلاف اك انه ةغلابلاضئاحلاب دارملا

 «ملتح لكىلعبجاوةمجلا لسغ» رخآلا

 مووفم انه ضئاخلاب دييةتل سيلو غلاب ىأ
 ريغ نأ ىلع اليد نوكيف هيلع لمعي
 ريغب امئالص لسبقت تازيمملا نم ةنلابلا

 ىلع جراخلا دييفتلا ن م أده لب رامخ

 ىلاست هلوق يف اك بلانلا هنوكل بيس

 ىلاعت هلوقو( روج ىف ىناللا ميادد) (

 هلوقو ( قالمأ ةيشخ مدالوأ اواتنت الو )

 حانج الف هللا دودح اهني الأ مخ نآف )
 ىلاعت هلوقو ( هب تدفأ اهف امييلع

 نم اورسقت نأ ع جياع سالف )

 لا وقد ( (اورف رق نين مدت عن ( ةالصلا

 ندرأ نأ ءاخبلا ىلع ؟تايتف أوهر ّئ تال

 تسدأ ه 0 , لأ هذه نأ معز ندهو ) نص

 هللاو ؟ رك وأ لها

0 2 
 صسالاب ةضيحلاو ةخالأ لعا لاق# ملعأ ىلاعت

 و ال نك 4 ساق 46 .ى اع

 1 و

 ةأرملا امي رشنتست يتلا ةقرخال مسا اضيأ



 ضيح

 هللا ىذر ة ةثئاع لوق هنمو ىرهوملا لاق

 لاق. ةأقلم ة ةضرح تنكي يل اهنع ىلاعت

 1 0 ا مع ىلا ىلا
 !نه ضل ادم اب محو ةيمدحلا انادنو

 ابلصأ | 7 و 7 ةمكلا في رهتإ قلعت م

 هباتك يف ىرهزالا روصنم وبأ مامالالاقف

 ىلا هه ىبزملا رصتخم ظافلا رش

 يفابغولب كعي ةأرملا محر هي هيج رو مذ ضرحلا

// 

 نأ ىلا

 ضرملاب الصنم مدال نوكنالت احتمال
 00 ٠ 8 ملا
 صد نين يمد

 ضيح

 ةعاج تعذف ةضادتالا

 تأر اذاامأف الصتمأم ودرس عةس لو 507 و

 امد عسأ كفي تأر وأن ينس عسأ لبقمدلا

 لقأ نود تأر ناف ضرملاب ل_صتمريغ

 مد جسار ل ةضاحتساب !مفه سله ضيا

 نأ ىلا 95 ادصأ نء ةعاروج بع دو داش صضاقو ل يسأ | ضار نمهدأو ةداتعم تاقوأ

 لوالاب لاق نممف ةضاحتسا يمس ميمجلا ىف مدلا ناليسل ًاضيح ىمي لاس اذا

 هللا ىذر ى مث اس الق لا لاو ىوالا ابداص أ نأ ةضاحتسالاو لاق ةداتعملا تاقوالا

 | لاق ةداتملا هتاقوأ ريغ ىف مدلا ل ليس

 ل ركيو محرز أ رش ن مح رخي ضيحلا مدو
 اذ

 امأو ق قركحدم هل ارا 5 ىأ دي دوسأ

 وهو لذاملا نم ليسف ةضاحتسالا مد

 محرز لا ىندا ىف هنم ليس ىذلا همف قرع

 سابع نإأنع ٠ كاذ ذو لاق هرعق نود

 و | هلوقويرهزالا مالكا ذه ا بنع ىلا تطأ ىضر

 ةمجمملالادلا رسمك و ةلمرملا نيملاب وهل داعلا

 ضيحلاةفرع نبإ لاق ىورهلا لاقو مالا 1
 هو ناكملا كلذ ىلا مدلا عامج | ضيحملاو

 نأ ركذ ذ مث هي هيف ءلملا عامجال ن صو 8 ىس

 ٍ دقثةداتملا هتاقوأ 5 مدنا ن اليسر هضيخلا 4

 اي | نأ أ لع ىر ,هزالا هخيشو ىورطلا قفا

 0 ريغ مذلأ نأ رج نع ةر اع ةضاحت مالا
. 

 و ةعيكوس ف انباحصأ فايخا دقو هتاقوأ

 مد ضي 2 هلاق الداسف 1 مد وبث

 ال ةرطأ امدسألا نال

 برضأ ءاسنلا رطسأب اذه دب لاق من

 سام 5 لاك“ سا لبق مدلا تأرولهنع

 ةؤادتس ةضاحتسإ الد

 صضيح رأ 1 ىلع ن نوك 7

 داق تاذو ةفاحتسمو ضئاحو رهاط

 مدلأ ىرث نهى مالو ءاقئلات اذ رهاطلاف

 رثألع . مدلا يرد 2 طم اد: اوهلأو رأى

 ذل ص لع ضرما

 اطيح نوكي ال مدام ءىدلا ند داستلا

 ت0

 أ أده

 تاذوًاضتح نوكمي 1

 راشأ دقو ىواألا بحاص مالك ر

 يد يلا مرتك [وأ انتبادصأ نم ريثك

 لصتملا مدلا احتمالا نأ وهو لاق أم لصتملا مدلا ٌهض الإ نأ هو لاقأ

 داسف مدق لصتي ل نق ضيمحلا ماي

 هياتك يف يريبزا هلل دمع وبا حرصصو

 بحاص هيحاصو نيسح يضاقلاو يقفاكلا ا



 7م

 اذه فال مريغو ٌةدعلا بحاصو ةمتثلا

 مدي لصتم ناب رض ةضاحتسالا م اولاتف

 ةغلابلاىرتذ لدعم هال ل را اصتاان

 | لصتملا ريغو رشع ةسج واو مدلأ

 مدلا تأراذ اذأ نينس عسا ل نود اه ىلا

 ةلياوموب نودل عطقناوعتأ اذا ةريكل 7

 حيلم حيحعص ءالؤح هلاق ىذلا اذهو

 ىرعزالا ةنللا صا١ا نع هتمدق ال قفاوم

 هيبنتلاو بذيل ىف ل.عتسا دقو يورهلاو

 بذيملا ىفل اقف ىلا ادهم ةداحتسالا

 هد الواالبق مدلا ردأ ناف ساغنلا ا لصف ىف

 ره لاق نم انباحصأ نيف مايأ ةسمخ

 ىذلا مدلا فو هيبنتلا ى لاقو ةضاحتسا

 نقيح هلأ انرحصأ نالوق لماطلا هأرت

 د

 لا ىف ءالعلا فالتخا انباحصأ

 ملعأ ىلامتهثلاو ةضاحتسا هنأىلاثلاو

 نقع

 نا انيقه دم هالات ََش زملا نار هلا ف كل روض م دما

 اآاءادق 5-3 7 85
 3 هأيمدق 3 ضيخلا ىم ضيا و ضيخلا

 لاقو ضيخلا نءز وه هاداملا ضعب لاقو
 1 دقوجرعلا نت وه ض يح ناكممس ضع

 بدبلا مش ُّق هتلدأب هاك اذه تحضوأ

 ص لاق
 ع
 ءامنأ |

 2إآظ “< ضب الو ىواشإ بح 3 مروعا. فياطإ تحجاي

 رخ

 أ كراوع ةوسنو كراعةأرما لاّميو كارعلاو

 ا كرا وضدو باو كلداض ةأرماو كج ضلاو 9

 ضيا ّق ءاعلعلا فالتخأ

 ةأرااو راصعالاو ربكم ةأرلاو رابكألاو
 ام>ضوأ ًءايبأ اذه لكف دشن ءرسصعملا

 5 بذيلاحر ف آد اى طحاخ 22 باك ؛ 0 ايدام لاقل 5

 مب رأناويحلا نم ضيحي ىذلاو ناويحلا

 قاورربشااو شافطاو بندا أر 5

 ليقهأ ىلاعت هللا همحر قويبلا مامالا نكس

 كارملا ىف نيلوق#ت ام اهنع هللا ى ضر ةشئاعل

 هن اولاق نونمت ضيحلاتلاق

 حيحصلا يف تبثو لجو رع هللا هامس كَ

 هومس تلاقم

 هبتك ءىث اذه ضيحلا ينل ٍةْكَي أ

 ل هلا هرهاظف 04 مدآ تانب ىلع ىلاعت هلل

 ليعاءانبادممّتا ديعوب ا ىحونييفل وي

 نع ةحيجص يف هنع هللا ىضر ىراخيلا

 لسرأ ام لوأ ناك لاق هنأ ءاملءلا ضعب
 ىراخيلا لاق ليئارسا ىنب ىلع ضيخلا

 ف ءاع هنأ 55 مك للم
 ترو ثدنشا مي

 هريغو والا بحاص كو مداتانإ عب

 بسئص 2 اههلع هل ىكر سايع نيا نع

 ااثب حو 89

 مدأ 15 لق لجو زعهشا نا ضي !ءادنبا

 ىل هتنيز لاق ةرجشلا لكأ ىلع كال ام

 مك الا لمحت ال اهتبقاع ىنأ لاق ءاوح
 06 سا ل مم | عأ ىلاع مدنا اميمدو امرك الا عصن مالو

 ةمصيوعلاب اوبالا نم ضيا باب 5 ملعاو ا ثماط ةأرما لاقو ثيطلا

 ىلاعت هللا م محو ائباخصأ ىنتعأ دقو

 هوطساو نايب نسحأ هوفييف هحاضبإب



 لمي

 نيءركلا ماما هيف عج دقو طسب حضوأ
 هع عد ةياهنلا يف ةدلجم فصن وحن

 5 اج ماع انعأ هيف <٠ هو
 اة نا 0 الا

0 

 ي ىربطلا بطلا ىبأ 0 ةقبط يف
 ةضاختسملا ةلأسم ىف ةمخض ةراغ عمجف

 ف طل ١ اهدحو ةريدتملا

 حرش ىف هيف انأ تعج
 دقو اهريغا

 ةلجج بذيملا
 ثكصرح ىنأ عم ةراجم وحن ةراكت_س»

 «قيفوتلاىلامت هللا لأنو ةلاطالا كرتىلع

 ناذالا باب ىف هلوق 6 لسعيح
 ءاسحلا حئتب ىه ةلميحلا دعب لوش

 مامالا لق نيعلا حتفو ءايلا ناكساو

 هياتك لوأ ق ىرهزأالا روصتم وبأ

 بانكلاةمدقمن م غرف نأ دعب ةغللا بيم

  ءاكلو نيملا ىلاعت هللأ هجر دجحإ نيا

 فورا ةيلصأ ةدحأو ةماك ف نايقتلي

 | ن٠ لعف فلؤي نأ الا امهيجرخم برقل
 | هند لاقيف ىلع ىح لثم نيتماك نيب مج
 ليلخلا لاق مك ودو ىرهزالا لاق لعيح

 د 7 ىلاعت هلا هيف و

 قناعم 5 كنه فيط برالأ

 العيحي ةالصلا ىعاد ىعد نأىلا

 اهنلا اوعرسأ ةالصلا ىلع ىح ىندمو

0-5 
1 

| 

1 
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 « ريب الم ىف نوماصلا رذاذ 3
 ا 1 0

 ىد

 ىجح نع ةرابع ميلا | لثمو هز هّرذ
 لحسام تنسبلاوادسلامطوقاذك |

 هلا الا هلا الوهثلا بوش هلل! ىلإ ةراشأ

 الو لو> الو مطوق هلثمو هلا ناحبسو

 هانمدق اك ةفاوطلو ةلقوطاشاب الا ةوق

 ع اهلصف ىف

5 
 دو

 فارعالا 5 ةروس ريسفت لوأ ق ةحيحص

 ىف ىراخلا لق د نيح

 ال اه ىلإ ةعاس نم برعلا داع نيا

 # هذدع ىمح

 وهو دودمم ءايذأ * يبح #

 نع حص اك نامعالا لايصخ نم ةلصخ

 «ناجبالا نم ءا يلا هزل هن ل ىبلا

 » ةاكر بخم اسلادلق#أ ل ةعهنعحصو |

 ءايحتسالا لصأة قلل لهأ لاق ىدحاولا لاق

 ةايحلا ةوقنم لجرلا ايحتسأو ةايخلا نم

 نم ءايكلاق بيعلا عقارك هلع ةدشأ هيف

 لاقو ةايللا ةوقو هفطلو سلا ةوق

 ام باى رثألا نإ نيدلا دجعم
 ضقننإ ام باب ىف ربث الا نبأ نب

 ءأي ا! هنعّْشأ ىضر ى يىئاش ]ادخس ندءوضوأا

 فر نم ناسنالل ضرعي راسكناو ريغ

 ةايلا نم هقاقتشاو هيلع مديرو هب باعب م



 عضاوملا ءاممأ ٠

 للوالا فذحو زاجملا ل هأ ة !صورنبءايلا | ضقتم٠ ةوقلا سكنتم لعج ىلا نأكت
 باب ىف مه ولو ملعأ ىلاست هل هللاو م“ : ةنل | لاي ريغتلاو راسكتألا نم هيرتسي امل ةايذل

 أ لاا ا
 هلثأ لآ ابعت شرم 0 دح ق لس ا ا لاه 5 0 هتييحتدسأو ةئم تايد تأ

 نأ ى حدس ال دا امم قل 6 ىدعشسإ د ا |والاءايل اوط ةما ةدحاو داعإ ثيحاسإ ل 0 الا ا ا. أ

 دا تت
| 

 35 | لمالاو ءاحلا ىلع ا يمل ”كرحاوقلاو

0 

 ءقملا وهات نب 1

 عض أول“ |(سأ ىف لصف

 راشأ ة ةسهو هضرعو عرذأ ةتاس اوك 1قلاك هد زجلا باتكفرو 509 زاجل 2

 ىغتني نافرط ر ادجالو ثائو ةسم ليقو كم ىف هنع هلل ىضرىفاشلا لاقبدبلا

 رخ آلاو فارعلا تيبنلا نكر ىلا امهدحأ | هرسف اذكهو اهتيلاغعو ةماهلاو ةنيدملاو

 نم دحاو لكن يبو ىماشلا نكرلا ىلا | هنعشاىضرىفاشلامامالا هرسفاكانباحصأ
 ًازاجح يمس ىعمصالا لاق بذوملا ىف لاق ىلا اهم لخدي ةحتف نكراانعب ونيفرطلا

 نارذ نوثالثووست رجحلا ةريودتو رجحلا | يذلا اذهو دجنو ةماهت نيب نجح هلأ
 قتلا انا روذاشلان م رجملا لوطوربشو يلكلا نبا امي هلاق ىعمصأألا نع هلأ

 عبدأ رجطأ م نءلباقلار رادخلا ىلا !ةيمكلاب ا هقاقتشاو هدح ف ادهريغ هيف لق هريغو

 نيتحتفلا نيبا هومدق فصن وأ دقن رثالثو | ىلاعت هللا اهدازتبمكلا رجح ؟ رجحلا»

 بازيمو مدق فسن الآ امد نومبرأ وهاذه يجلاناكسإوءاحلارسدكب رهف ش
 كتفلتخا دقو رجحلا 2 برد تعيبلا | رم ءامأعلا هلاق يذلا فورعملا باوصلا

 رجحلا نأ يف انباحصأ لاوقأو تاياورلا | ءالضفلا ضعي ثيأرو نوئثلا باحصأ

 مأ بس عرزأ تس وأ تيبلا نم هلك | ًاضيأ لاقي هلا بذيملا .ظانلا ىف نيذئصمل

 ابطسب لت ال مضوملا اذهو عمو | يبس ناسنالا رجحك ءاحلا متفب رجح

 باّمكيىف هتديضوأ دقو ايلصأىلا ترشأف ا ةفصام ةدصرع رجل او ترا دقسال ارجع

 ان هةوقح ىذلا كساتملا ف حاضيألا ةرئاد فصنت ةروص ىلع ةشوقنم ةسكلاب

 أ ضرالا نم رادحلا عافتراو رادح هيلعو افرش ىلاعت هلا هداز « دوس الا رجلا



 نوجحلا

 دوسالا كرا هللاقيو قرشملا بناج ن

 نايناها | نانكرلا يف زاهلا نكرلف هللاقو

 ناعارذضرالا نه د دوسالا رجحلاعافتراو
 عرذو لاق قرزألا هلاق عارذ انلثو

 نورشعو ةيناهماقااودوسالا نك رلا نيبام

 نبانع حيحصلا ثيدحلا ىف تبثو اءارذ
 يلج شا لوسرلاقلاقا معلا ضر سابع
 | دشأ رس ةنجلا نم دوسالارجملالزن 3
 م ًاضايي

 تمن نسح ٌثادح لاقوىذم رئلاداور 1

 »4 مدآ يف م اياطخ هكدوسف نباثأ ن

 هب قاعشي امو هلضف ىف ىترزالا يورو
 ىضر سابع نإ نع همم ةريثك ءايشأ

 صاعلا نب ورم نب هلا ديعو امهمع هَل
 ةدجلا نمماقملاو نكرلا الاق امهنع هلا ىذر
 هسمأب كريشلا لهأ نم هم ام / الوو الق هيلي
 هللاىخر سابع نبا نعو ىنث الا ةهاعوذ

 مذآ مم ماقملاو نكرلا هللا لزنأ لق امهنع

 * لزن ةليل
 اهدمب ءاحلا ميتنب *( نوجملا ع

 تا اهدار ةكم مرح ن :*موهو ةمودضم ميج
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 فرثاملا املا وهو ىملاعت
 لمما يي د افرش ىل

 "نت اف رسسغأ اع

 ىلع ةكم ىلعأب سراا ليج كيس

 #* دعصم تناوكانيع

 | ميتقو ءاحلا مضي 6 ةيبب دحلا ل

 م١  لسولا ةنيدح
 ىضر ىفاشلا هلق اذك ءايلا فيفختولادلا

 ثيدحلا لهأ ضع و ةغالأ لهأو هنع هللا

 امعو هايلإ كر شنب نيئدخ ىلإ رثكأ لاقو

 ميا فرح فمدقت دقو نأرو ريشم نابحو

 بحاص لآق ةدايزاببف ةلا علا كذ دنع
 نع فيفختلاب اهانطبض راوثالا علاطم

 نيئدحملاو ءابتفلا ةماع امأو نينقتملا

 ةريبكلاب تسيل ةيرق ىو لاق اهنوددشيف
 ةرجشلا دجسم دنع كانه رعبب تيوس

 ناكو ٌدكم نم ةلحرم وحن ىلع ىهو لاق

 ىهو ةرجشلا ته اوعباب نيذلا ةباحصلا

 ةيبيدحلا موي ناوضرلا ةعيب ةردس ةرجش

 ليقو ةئامسخو اعلا ليقو ةئاعبرأو الإ
 قرلسمو ىراخبلا ىور دقو ةئامئالثو اذلا

 باب يف ثالثلا تاياورلا هذه [بيحيحص
 ةئاعبداو فلآ ربشالاو ةينيدحلا ةوزغ

 ىضر هللا دبع نب رباج نع يراخبلا ىفو
 مويا هللا لوسر انل لاق لاق أهنع هللا

 اقلاانكو «ضرالا لهأر يخ متثأ» ةيبيدحلا

 تاباورلارثكأو ىقيببلا لاق ا ذكوتئامبراو

 ىضر ةئامعب رأو نلاونكةيبدحل ءأنأ

 ىف ةروكذملا « لصولا ة هنودح 2

 رمش و ءادحلا حتقب ىف قارعلا داوس دح

 ةنكاس تح نم ةانثم ماب اهدعب لادلا

 ( تاغللاو هامسالا بيذهت ١ج-99 م)



 هذ

 « ءاه من ةئلثم ءاث من

 بلا ىف روكا  ةرلال
 3 2 حر كبادح ىف

 ناترح ةئيدالاو ةئبدلا 0 ىلا ةرحلا
 ه امجريسفت مدقت دقو اهاتبال امهو

 هللا اهداز ةكم مرح *« مرحلا )ع

 نم ةكمب طاحأ ام ودو الَضْفوُأف رش ىلاعت

 لجو زع هللا ل اج اهي فاطأو اهبناوج

 نأ ملعاو اه ًايرشت ةمرسلا ف ابك كح

 نأ ىغبذي ام مهأ نم مرحلا دودح ةفره»
 دقو ةريثك مكحأ هب ىف قامتي هنافدب ىنتمي

 ىف

 ةياغ كسانملا ىف حاضيالا باتكس

 نودتنيدملا قيرطن؛مرحلا دخل حاضبالا
 وهو نونلا سكب راقت تويب دنع ميعتتلا

 قوم قيرل ملأ قيرط نم هدحو لايمأ ةلالث

 ءايلا ناكساو ماللا رسسكي نبا نبل هاضأ فرط

 قيرط نمو لأيمأ ةعيس ىلع ةدحوملا
 ةعبس ىلع مطقملا لبج ةينث ىلع قارملا

 عطفا لدج ى 57 ىقدزالا لاق ًّظ لايمأ

 نمز 2 ةيعكلا راجحأ ةئم اوءطق مهم ال

 0 3 نيا
 ليكو ريب زثأ نب

 تيطوأو هدودصح قيقحتب تديئتعإ

 هيل عدلا ملل أ ْغ اما
 م هو يا

 مرحلا ند اوحرخ اذأ ةيلهاجلا ىف اوناك

 رجش روشق نم مهلبأ باقر ىف اوقلع
 هنتبقر ىف قلع الجر ناك ناو مرحلا

 مهمل
 دقو ءالزو اولقو اوهحوت ٌتيح هب !ونمأت ش

 اولد اوعجر اذاو م را ًاءاظعإ ىلاعت هلل
 مههحأ 6-9 اع و كى اانج
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 هللادبع لآ بعشفف ةنارعلا قيرط نمو

 ًادحاو الا ةرشع لايخأةعستىلع دلاخ نبا

 نطب نه تافرع ىلع فئاطلا قيرط نمو

 نموقث الثثلا ةرشع لايمأ ة ةفيس لع ةرك

 ةرشع ىلع شاشعألا مطقنم ةدج قيرط

 ديلولا وبأ دودحلا هذه كذ انكم لايما

 ف انباحصأو 38 خير راتباث يف ىقرزالا

 بذيملا ىفقحساوبأ خيشلا مهنمهقفلا بتك |

 ىواحلابحاص اذكو ةمذلا دقع باب ىف

 اركذي مل امهنأ الآ ةيناطاسلا ماكحالا ىف

 قرزألا هركذو نها قيرط نم هدح
 هدح لاقق ىقرزالا درفت اوريهاجلاو

 لاقو اليم رشم دحأ فئاطلا قيرط نم

 ةعبس ىو هانمدق أك طق ةعبس روبجلا
 305 نم هتصخمأ م دمتعاف ةثالث ذيأإ ةرشع

 نم حضوأ هده كتظأ اف ميركلا مرحلا

 اذه ىف اههوجو نم ناك ام ةينثلا صأر

 لحووف اهربظيف ناك امو مرح وهف قشنا |

 مرح امأ هباتكلا رخآ ىف هركذمرحأ|يف

 ةيفقا حيحمملا ق هلامإ تثتث 350 ةنيدملا



 ةنيدملاو م مم رح

 ضحيحصف انيور ةيانك غلبأو عنقم ل اكأ

 تااط ىأ نب 3 نع ملسمو ىراخيلا

 2 ب ©«

 ثيبام مرح ةنيدلا » ملسو هيلع هل

 حجما ره اذكه « روث ىلا ريع

 نيملا حتنب ريعو روث ىلا ريع اهريغو
 ديبعوي أ لاق .ثحي ةانثملا ناكساودلمهملا

 ليجريع ءاململانمهريغو مالس نب مساقلا

 ةنيدلا له ف رعي الل يجف روث امأو ةئيدملاب

 لصأ نأ ىربف اولاق روثهل لاقي البج اهي
 ىنزاخلالاقو دحأىلا ريع نيبام ثيدملا

 دحأ ىلإ ربع نيام ةديحصلا ةياورلا

 يف تدثو. ءىثب سلو روث ىلإ ليقو
 ةباحصلاو م ةغامع تاياورنم نيحيحصلا

 ا نييام» مس«فو#مار اما الضياء ددوعفر

 -ل ١ < مل 5 هلا
 ناروذ كم نافورعم مز امو ةباللاو« اهيمزأ»

 انكلا لا اذهىف

 له اًفوح أمو ةكم ف سانلأ فلتخاو

 ىلص مههاربا لاؤس انمأو رح تراص

 ىلع كاذك هلبق تناك مأ ملسو هيلع هللا

 نم ادم | امرح لزنل اههدحأ نيلوق

 ما كل لإ 2.
 طا امر 2 راق فوسكلا

 ىدروالالق .اهعضوميف بأ

 نمو ةريامجلا

 هير ملسو هيلع هللا ىلص مهاربا لأس

 بديلا نم انآ هلم نأ ىلاهأو هلاحبس
 تارقلا لكن م هلهأ قزري نأو طحتلاو

| 

 ع

1 
| 

 م3

 اهمرح ةكم نأ » ملسو هيلعدللا يلص هرقل

 ىر اذبلا هاور6 سا ةلاارم رجحت 1 ىلاعت هلل

 !دمنان» ةكمو حتف مث ملسونيلع دلل لص

 تت اومسلا قاخ م موا ىلاعت ل هللا 4م رح دلب

 ىلا ىلاعت هللا ةمرح مارح وهو ضرالاو

 ىلبق دحال لاتقلا لح شل هئاو ةيايقلا 2

 مارح وهف رآبن نم ةعاس الا لحي ل هناو
 ىراخبلا هآور6ةمايقلا موي ىلا هللأ ةمرك

 ظفالا ذيب جحلاباتك ىف ةحرحص

 ًامهنع دانا ىكر سأيغ نأ ةيأور نم |

 لاؤسب ناك ابعرح نأ ىتاثلا لوتلاو

 هليق كتناكو مو هيلع هللأ ىلص مهاربأ

 ' ريعاربا نأ» لسو هيلعمللا ىل ههلوقا الالح

 هاور م ةئيدملا كمرح ىلاو ةكم مرح

6 ٠. 

  21ةيانرئع اههيحيح صيئماسمو ىراخبا !

 ىذلاو ىدروألا لاق هنع هللا ىفر ةريره

 فلاخت ىلا ماكح الا نم ةكمم رحدي صنخت

 نأ اهدحأ .ماكحأةسمخ دالبلا رئاش
 ةرمع وأ جح مارحأ الإ دحأ ابلخدي ال

 له أ ىلع اونب ناف اهلهأ برا الأ ىتاثلاو

 مهلاتق مرت ىلإ ضعب بهذ دقق لدملا

 ىغبلا نع اومجري ىح 3 قيصيو |
 ىذلاو لدملا لهأ ماكحأ يف اولخديو

 مييغب ىلع نولئاقي مهنا ءابقثلا رثكاهيلع |



 ناللاتتلاب الا ىنبلانع م نكع ملاذا
 ىلا ولا لا دل هللا قوقح ن

 نيلخلا ىلع ةديص مر

 ..هيلعأرط نمو يا نم .

 محلا . هرجش مطق ميري عبار محلا

 نيد فلاش نم 3 ملكي هلأ س مال

 ًارام وأ ناك يقم هلوخد نم ماسالا

 رثكأو ةنع هللا يضر يهئاشل 0 بهذم اذو

 هونطوتسي / اذأ ةقينح وبأ هزو>وءاوقفلا

 ماكحالا نم كرتويدرواملاءالكر خآ اذه

 مرحلا ةلطقل ناو ةطقالأ مرحلا م زياش ىلا

 بعذملا ىلع كلّتملا ال دشنمل الا لمح ال

 2 | مير اضيأ كرتو هريغ فالخب حيحصلا

 وهو هريغ ىف ةئم هب ارثو هراجحأ جارخأ

 بهذملا بتك ىف روبشم هنايبو مارح
 ا ع و هر طل الل او

 نم بارئلاو راجحالا لاخدأ اضيأ كرتو

 صاصتخا كرتو ةوركم هياق هيلأ هريغ

 بوحو كرتو 4 جحلا ءامدو اياد رء

 مرحلا ماكحا

 لع هيل لوخدلا يف هل نذالا زوال

 اناك اذا نراقلاو عتمتملا لعمدال# او لاح ل

1 
 4 م! م
 ُّ أ

 مال رص هيف هر ال هنأو هدراخ جلاب

 ةهاركلا تاقوأ ىفاط بيس ال ىلا ةلفانلا

 ةبمكلا لابقتسا مرحي هنأو اهل افيرشت
 ءارحصلا ق طئانلاو لوبلاب اهرابدتساو

 كلا ل يلا ا ا ا ل م كل نأ
.6 _ 

 ةانيلا نأ نم ىدرواملا هركد ىذلا اذهو

 رثكا دنع نولتاقي مرحلا ىف اومنتما اذا

 ىهئاشلا هيلع صن دقو حيحصلاوه ءابقثلا

 بتك نم ثيدللا فالتخا هباتك ىف

 باتك لوأ ىف يزورألا لاذقلا لاقو مالا

 هللا ىلص ىنلا صئاصخ ركذ 3

 وا ىح ةكع كلاتقلا زوي ال م

 انلزو ال ةكعب راتكلا نم 0

 دل 1 11 .*

 ءذلأ اذهو ابيث مهاتك
 أ

 ثيدحلا 5 ٌَ هب رك علا الث 4 يلع ث تبدل

 ال هانءفا م لاتثلا نع ىونلاب حييحرصلا

 نكمأاذا معي اع مهات ةقولاتقلا ب كنز وع

 زركاذا امىفالخ تالذنودب لاما حالصا

 دوؤدرم كيمأف هلأق

 هدش ةندلل 18 امأو نإ رخآ دابق راةك لوسردجسك هريغ فالخب رذنلاب هدصق

 507 يأ[
 اص هال 0

2 

 ا

 كرم لا نفد ميرحت ًاضيأ كرتو هيف لنقلاب

 |ةناو عمطقم مل نأ ى رس نفد نإ هنا هلأو هيف

 نعود هيما يوكررطق ٠ رع ناجع حصلا | بدلا طظيلنت اخ كر رثد امهيؤنيلوقلادح

 قش اًض رع أمل! الل نيب اموال ٍط اميلمد نيب م أ سدقلا تسو ماس ةييلغ هللا

3 

 ىلا
 اك 2ث لن

 ان ركذام هنعّشا ىذر ةريره
 اانا

 يو اذه لبق هان

 باتك ىف ي يرا
5 

 ايلا عميحص فو كاس



 تودرصح

 نع لاجر !اًديلغ

 سأ أ نع بلطملا كومو رمع ىبأنب ورم

 نم دوعتلا باب ىف هاعدلا

 ىلع ملسو هيلع هللاىلصىنلا ف رشأ هلق

 ف ملف هآورو 65كم مهأربا مرحأ# لثم

 رومأ ىف نامرملا كرتشيو جحلا رتآ

01 

 ان رومأ ُئ نافلتخيو

 ا

 بابىف ةروكد» « تومرضح #
 ع . 7 مها 6

 الحر نأ هلو ّك ىف بذوملا نم ءاضقلا ةفص

 ايات : ةدنكا ن هن الجرو ثوه رقح نم

 ه0 وهو ملسو هيلع هللا لص ىتلا ىلإ

0 
 ميل حتفو ةمجمملا داضلا ناكسأاو ءاط

 محقي ليذهو راوثالا ملاطم بحاص لق

 رو ةفالأ لهالاق بيرغ اذهو اهنم ميلا

 تقلا ىلع نيمسالا ءاثب هيف

 ىناثلا بارعاو لوألا ءانب زوجيو ءارلاو

 ءاَيلأ حتماف

 اذه لاقيف فرصنب الام بارعاك

 لوالابارعازوجو ءاتلامفرب تومرعح
 ا

0 02 . 8 : 
 ءارلا عفرب تومرصح آذه لاقيفيئاثلاو

 0 ىف مدح هيلا ةيسنلاو اهي ونتو ءأتلا رجو

 تومريقح ريخصتلاو ةيراضح ةءامحو

 و توم مع ةغللأ لها لاو لوالارفصيو
 0 00 ا ع

 , | ةليبقأ معا اضيأ وهو نمي دلبأ مسأ

 | ظانلاو ثيدحلا ىلع نوءاكتما فاتخأو

 اذه ىف توءرضحب دارلا ىف بذيلا

 ىملو

 وهو ةليبتلا لسيقو ةدلبلا ليقف ثيدحلا

 <« رياظألا

 افرشوالْضف ىلاعت هللا هداز #*# مطملا عا

 برقي مارحلادجسملاب روهشملاعضوما اذهو

 باتك 3 قىقرزالا فور ةعركلا ةيعكلا

 نسب م ميطسحلا لاو جيرج نبأ نع كم

 ىمس رجحلاو مزمزو ماقملاو دوسالا كرا

 ءاعدلا ىلع تكوهدإب سانلا نال ايطح

 ميطحلا

 هيف ءاعدلاو اضع مهطعب مطحيو هيف

 ام 1 كانه قلح نم لقو لاق باجتسم

 ةريدكايشأ يورو هتووقع تاجع الا

 نيهلب مهناب وقع تلجع ني ريثك سان ىف

 * ميماظل مويلع ءاعدلابو هيف ةبذاكلا

 ةريزج دح فرو ذم (ىسو*ىبب ًارذح#

 وه بذيمللا نم ةمذلا دقع باب ىف برعلا

 بث )ا بوسنم وه ءارلإو ءافلاو ءاذلاجتنب

 نء وهوفنع هلبأ
0 1 
 ىحر ىرعشالا ىءومىبأ

 يىاأر تحس ني لح ا تبسم ل صقل 11 ح اها تس راع ةدعلا

0 0 

 هنع هلل و ضر ىرعشالا سوم بان الوسوم
 « ةي# 57

 ىح جاف لع دحأ ةرعدلا ىلا لبقأال

 رثسبب رمق سأانلا شطمف رفطا لزن

 ىموع ا رفح ليقة يدع تططبنأف ترذخل
 طخ لاق ءملإ

 لاث مروغجلا قع وقف

 عي باوثلا مستو مرده يي ع مي

 هانركذ م رونحم ىف مع ردح



 ةريحلا ناواح رك

 له # ءايثحلا 2

 ةنك اسءافمت ةحوتفمتل بمءاحيهوبذبملا

 فثيرسص كبد وةلضافلا ندملا نم ىهو ند 3 اسما باب ف ةروكد

 رمالا لوأ ىف تناكو ةئجلا ندم اهنأ

 قيبعثلا ركذو قشمد نم لذفلابرهشأ | مذهو دودم فلا مل تحن نم ةانئمداي مل

 صخ ل 0 هنأ ماشلا لضف ف سس ؛أرعلا | ملاطما بحاص لاقرب لاقو ريشالاو»

 ءاطأ صر ب موضعي أب ضولاقر ه4 و دعايفاطأ 1

 ركب وبأ ظفاحلا مامالا ركذوتلق طخوعو

 فلتؤااو فاتخلا هباتك ىف ىنزاملا

 ًاضيأاهيف لاقي هنأ عكامالا ءاممأ ىف
 فرحيف هركذ ءاذلاىلع ءايلا ميدقتب افيملا
 ملعأىلاعت هللاو ءافلاميدقترهشالاو لاقءاملا

 قارعلاداوسدح يف روك ذم # ناولح ع
 مامالا لاق ماللا ناكساو ءاملا مب وه

 دام لانأولح نايخغاو فات وأ ف زاحلا

 ىلإ امم داوسلا دح رخآ وهو فورعملا

 فاملا نينار عب ناولح:ىلا بسن قرشلا
 « هأنب هنالتعاضق نبأ

 الماشلا قراشمم نمو رعمةني دما صلع

 و ثينأت دلاوةيماعلاو ةمحملل فرص,

 © ةباحصلا نم لجر ةئايعس

 نمريسلاباتك ىف ه 93 رركتا# نبنحإلا
 ءارو فئاطلاو ةكم نيب داو وهو بذهملا
 اليم سشع ةعضب هكم نيبو هنيب تافرع

 عرياقملا ْن ارقلا هب قطناك فورصموهو
 ىف ةأرملا ةعاطتسا ىف ةروكذم  ةريخا»

 يف ا,ثيدح بذهما نم

 رك ى هو هلا همر يراخللا حيحص

 اهدعب تحن نم ةانثملا ءايثا ناكساو ءاخلا
 3 ركلادت ع ةفورممةلي دم ىهو ءاه مث ءار

 ةروكذملا ه م هذهف نامعالا ةندعم يهو

 تسلو بهذملا بتثك ىف ثيدملا يف

 يلا هللاو روباسينب ةفورعملا ةلحلا ةريخ 5
 2 1 ملع ا

 ءاذلأ فرح

 ىلا مهللا ءالطعأ لوخد بنعهلوق 6 ثبخ#

 2 هب دج 4 كئايلطأو ثيل نمكبذوعا

 هن 6 ءكادإ . 5 0
 ءايلارمع) وهو ساأ هيأور نم ندعيحصلا

 ١ بتكك هرئاظن ىفاك اهتاكساب اهنينكز وو

 باوصلاو هاذه اهوحو نذاوقنعو لسرو

 نأ ىناطلتا نامل_سىبأ مامالا لوق امأو|

 مهم اطمن | وءايلا ناكساب هن ووري نيث دح ا

 اذه ف ءايأأناكسأ نالهنمباوصب سلف

 الب نئاح نيتضإ لمف باب وهو بايلأ

 وحنلاو فيرسصتلارةنالا لهأ نيب فالخ



 ريخ

 دارأ هلو اذه ركشي نأ نم لجأ وهو
 ناكسالا هلصأ لوقي نم ىلع راكنالا

 الف فينختلا ليبس ىلع ناكسالا امأو

 مأو .ةلكشم هترايمف اذه عمو دحأ همم

 ثييخ عج ثيلعأ ىلاطفلأ لاقف هانعم

 عمج ثئابطاو نيطايشلا ر وكذ دارلاو

 هريغ لقو نيطايشلا'ثانأ دارملاو ةثيبخ
 ليقورفكلا ليقوارشلا ناكسالاب ثلا

 ةغالا لدأ لاق ىماغملا ثءايطأو ناطيشلا

 مومذملا برعلا مالك ىف ثباعا لصأ
 لاموأل وأ لوق نم جعيبقلاو هوركلاو

 وب لاقو لاحوأ صخشوأ بار شوأ مامط وأ

 | مالك ف ثيل ىبارعالا نبا لةدهازلا رمم

 | مثلا رهفمالكلا,نمناكن آف هدركملا برعلا

 ه ناكناو رهكلاروفللملا نمذاك ناو

 ماركا روق ماعطلا

 #« راضلأ ويف

 | دييغو لاق ةرباخلا اماو ةيربخ

 ىه ءابقنلاو ةالا لهأ نم نورثك لاو

 ن

 بارشلا نم ناك نأو

 ديدشلب راكألا وهو ريبخلا ن 03 ةذوخأم

 نورخأ لاثؤ نأ راسا افلا وعد فادحسا هك ان قلن !طاسحلتلا يع تكلا

 ةعداز لاو ةئيالا ضرالا ىندو رابختا ن هاه

 58 نم ل انقو ةرياخلا
-_ 

 نم بيرق

 رو يرهومجأ لآ بيصنلا وذو ءاذنإ

 م 1 وأ كمس نم بيصتلا وه ديبع وبأ

 للا/

 هاش اورتشا اذا ةربخ اوربخت لاقيو لاق

 ىبارعالانبالاقو اهم اومسنقاو اهوكذف

 ةلماهللاهذهكلوأ نأ ربيخ ند ةقتشم يش

 ملسو هيلع لل ىلص ىبتلا نم اهيف ناك 8
 مأ وعي مه له ايهمف انباحصأ فيتخاو

 ىداو دحأو ىععب اع موهضعب لاق ال ١

 انباصصأ رثك ألوقاذهْنأ نايبلا بحاص
 بهذ ىنذلا حيحصلا لب لقاك سيلو

 هلا ىذرىفاشلا هيلع صنو مجروومج هيلا |

 نع نوققحلاو لماشلا بحاص كلقثو هنع ْ

 ةلماسملا ىهةرباخملاو .ناماتخم املأ روهجلا |

 نوكيو اهنم جرخي ام ضعبب ضرالا ىلع :

 نأ الا اهلثم ةعرارلاو. لماعلا نم رذبلا

 ضعبب ضرالا ءارثكا 5 راخلا لا لاقي

 لماعلا ءأ رك | ةعرازللاو همم جارك اما

 الو اهتم حرخي ام ضعبب ضرالا عرذبل

 نا لعاو * فالتخالا اذه ىمملا فاتخي

 ةعراااوةراخلا لاطبأ انبهذم م روهشملا ١

 ىضرباحصالاو ىفاشلاصأ ودو 5
0 

 انام هى اكاا 2 هسا
 ىلاأس ادحص أوقع نيتعاج بهذومينعشا

 رح نباو يس نبا وق رهواممحم | عا

 ىباطاعا اضيإ هراتشاو
2 

 ع

 ةئمويضوإ
 هل دقؤ ىف

 نأةفالأ لهأن مزق نمثو دّشلأ هللوضو رْأأ ١

 بحاص دحاو ىدك ةعرازألو ةرباخلا



 لج مم

 نابل هَ مالا سبأ مو حاصلا

 د م ريا قاطخلالا 32

 لوأ ىف بذولا ىف هلوق 6 لبخ »ا
 حتي وهلبخ هناسلب ناك ناو ةالصلا ةفصا

 وهو ةدحوملا ءابلا ناكساو ةمجمملا ءاخلا

 لاق داسف لبخلا تيكسلان لاق .هيفداسف

 ةمججو داسفلا نيكستلاب ليخلا ىرهوملا

 ىكن ءاضعالا دان لبخلا ىورفالةو لويبخ

 | لابخلا روش لاق لق لبتكمو لبخ لجرو

 . #« داسقلا ليخلاو

 و مئاخلا منخل
 قع 1ك 3 اخلاو ماتيخأو واهرسكو
 - ةروهشعبر لا تاذاناهذهرنا وخ جاو

 روصمم 00 مالا لاق خا

 ديز وبأ لاق ديبع وأ لاق ىرهزألا

 ءانلا متني ملا

| 

 هريغ زاجأو : كيل ددخو اعدخ هع دح لاقب

 9 ودخو عادخ احر لا ا 6 معتفلاب اعدخ
 2 د

 عدخام ةعدخلاو اعادخ ناك اذا ةعدخو

 لوقيي ثامنا ت كتفي كيمع ولأ لاقو . 4

 حمتفو ءاخلا مدضب ى 1-5 ةعدخ بردلا

 لحرو هلم دز وأ لاقو لاق . لادلا

 عدخ

 نم طيسبلاف ىدحاولا مامالا لاق ةعدخ
 عادخلالصأ ىفةغلا لهأ ف لتخا ريسفتلا |

 ثيالالاقءىنثلاءافخأ نم هلصأ موق لاقف
 نورخآ لو هتيفخأ ىأ ءىذلا تعدخأ

 نبا لاق داسنلا عدخلاو عادخا لصأ
 هريغو ماعطلا نه دسافلا عداشلا يارغالا

 قئيورلا برش باتك ىف طيسرلا ىف هلوق
 عدخالاو طرقلا لتاقملا دالخلا

 رمحألا نزو ىلع ةرمهلا حتنب عدخالف

 ىف ناقرع ناغدخالا يرهزال مال لاق
 جا عداخالاواناطبو ايفخدق قنعلا ىحفص
 لاقو. هعدخأ بيصأ دق عود لجرو

 ناجدرلا ناعدخالا ليقو كلا بحاص
 هلوق هعدخأ مق اعدخ هعدخي هعدخو لاق

 ملا زعلا ىف عداتتال ىلاعت هّللاو طيسولا ىف

 ةعزملا ةلأسم ىف ريسلا بانك يف هركذ
 ا اع كلا

 م يم ء ىدخم قى 2 لخأ هللأو دائم

 ىتايحللالقيدحاولا لاق , عادم ىنمم ىف
 ع

 هتعدخ ىبعع لجرلا تعداخ ةديمع وبآو |

 ةنازلعا عدملاو عدملاو ىرعهزالا لاق

 بحاص,اةوهتيفخأ ءىثلا تعدخا و لاق

 ةعدج هيفكامفالخ رأب ظاعدخنأ محلا ٍإ ثيدأ ف يورو عدخ ناك اذأ ةعدخ

 ةعدخم اهر . ىغقني ىأ ةعدخ برحلا

 | تانل ثالث ةعدخ برملا ليقو ةدحاأو

 اعادخوةددخ وةميدخواءدخ و أءدخ هعدخلا

 ةعبدخلاو ادخل ليقو هعدتخاو هعدخو



 جرخ 4ك مدخ

 لوسنعسرعلايف كسبالعنل با ارشلاو عداخلو مسالا عادخلاو عدخلاو ردصملا

 ىرأ عدو اضعب مهضمإ عمدخ موقلا

 عدم و عدخل دق هلأ

 | عدخي ةعدجو ًاريثك عدخمل ةعدش ل جرو

 ا عدبخوعدشو عادخ لجرو أريثك صأنلأ

 رياب ةأرلا كاذكو عادطا ريثك ع ودخو

 هتعدخ ودع دخ تدراتالف تعداخو ءاه

 ةعدخو ةعدخ برحلا لاقو  ترفظ
 عدخ نم هانسمف ةعدخ لاق نف ةعدشو

 سيلف بطعو همدق

 عدخم اهنأ دارأ ةعدخ لاق نمو ةلقا اه

 اذأو ًاريثك نملي ةنعل لجر لاقي اك

 اماذ برملاف هبحاص نيقيرفلا دحأ عدش

 تقةلزف ةعدخ ابيف

 عدختابنأ دارأ ةعدخلةن كا 0

 كعب ةره برحلا ف عدخ عد عدم لج روب أ ادأ

 عديطأ وهن دوع قث :ويالىذلاعديخطأو ةرد

 || . ءااضص + 1:
 أ عداخو عذيح قيرطو كذإ بارما

 تعدخو « نطفيال دصقلل فلاخم رئاج
 عدخلاو هتيفخأو هتمتكهتعدخل و ءىئلا

 الا امءأ لمشم تأب مل هيوبيس لق ةنازيلعا
 هَ عدلا وءدخلا وةفص ةهأوس امو عدلا

 « عدا قف

 حس عص يف انيورو جب مدخ م
0-7 

 | عيقنل لأ بأب ىف حاكتلا باتك ىف ىراخيلا

 تناك دعس ىأ أر هأ نأ دعس ثبإ

 مظعم ف وه اذكه موس رع ف مهمداخ 4 عدخب أ

 هلا
 ان ءاتلأ ب مههمداخ لوص ها

 ههحرملا غلا لوق امأو * جرخ 0

 مهمحر باحصالا نم هريغو ىلامت هلا

 جب رختلاو لقتلاب نالوقةلأ#لا فلاعت هللا
 باتك ىف ىفاراا مساقلا وأ مامالا لاقف

 بحاص نعناصن درواذا هنأ هانعممميتلا

 نيتهباشتم نيتروص ىف نافاتم بهذملا

 : امهنإب ريظي مو
 ىرخالا ةروصلا ف هصن نوجرخي

 لك ف لمجيف ىملا ىف ا.مكاريشال
 صوصتم نالوق نيتروصلا نم ةدحاو

 ىف جرا وه هذه ىف صويمنملا جرتمو

 فى جرحا وه كات يف صوصنملاو كلت

 باحصالاف اقراف عاصي م

 ميرختلاو لقنلاب نالوق ا.ميف نولوقيف هذه

 ىلا ةروصلا هنه نم صوصنملا لقن يأ
 سكملاب كلذكو اهنم جرخو ةروصلا كت
 نوكيو ةياورلا لقنلاب داري نأ زوجيو

 لوف نيتروصلا ع نه ةدحاو لك ف ىلا

 مث جرت رخآو هنع ىورم ىأ لوقنم
 ادق لشم يبلاغلا باعيمالا قابطإمدع اذه 4 للاثلا

 ا

 املاح نومسفما لب ف رصشلأ أذد

 (تاغللاو ءامسالا بيذمت 3 جس 99)



 عشخ

 وا ىعمي ثعسحو كعضو | مسك نم م تلا دحأو ىدي تفسخو ثنسكو | منت نم مهنهو لوقي نم مهد نيقرف
 دنتس ثيئرودلا نيب اقراق َج رخاشسلو

 .ىففارلا مالك اذه نيمنلا قارتتا هيلا
 | جرخا لوقلا 2 أب اص فادخأ دقو

 ىلاعت هل ىضر ىفاشلا ىلا بسب له

 ىذلاحيحصلاو بسب لاقنم مهتمف هنع

 ول هلملو هلقي مل هنال بش ال نوققحلا هلق

 ىف بذهملا ف هلوق ًارهاظ ًاقراف ركذ عجور

 جارخ ىلع طونملا لمجيو نفكلا با
 ةيجعملاءاعا مضب جا رخعأ .ناك اذإ فقان

 م« دسللا ىف ةحرقلا وهو ءارلا فيفختو

 وأ ليلدلا عرتخا مطرق 0. عرخ 2
 هركتباو هلجترا هاتمف ههيشأ امو محلا

 ىأ هعرتخا يرعزالا لاق هيلا ق.سلو

 هتعرخ لاقي قذلأ عر و لق هقرتشا

 ةانقلا تعرخلأو قشنافهتققش ىأ عرخناف
 ءىشأأع راخأ ملا بحاص لاق تقشنا اذا

 ©« ةعرملا مسالاو هليرأ

 تنسخورمقلا فسخ لاق, فسخ

 تنسفتاو فسفلاو تنسكو فسكو س مثلا

 اياك انكو انسخ وتفدكناو فدكلاو

 يف ابك تدبثو تحصو ةحيحص تاذل

 ىلا ظنل نم ملسمو يراخبلا حيحص
 ءالعاو نيملا باب يف ىردرالا لاق هي

 سشلا تفسخلاقي ديز وبألاق نيشلاو

 ىرهزألا مامالا لاق * عش
 لاقو لاذتلاو تابخ الإ ىلاعت هلل مشختلا |

 ىمر اذا اعوشخ عشخم لجرلا ع دش ثيلل

 نم بيرق آو ضرألا 55 هرصبل

 وهوندبلا ف عوضالا نأ الإ ع وضاعأ

 ندبلا يف عوشألاو ءادختسالاب رار الأ

 ىرهزألا مالك اذه رصبلاو توصلاو

 عشضتو عشنخاو عشخ محلا بحاص لاقو

 هتوص ضنخو ضرألا و هرصبب ىد

 ىدحاولا لاقو :نودشتم عسشخ

 اذه ىلعو لاق نوكسلا ةفالا ىف عوشألأ

 عوشالا ريسفت ف نيرسفملا مالكر ودي
 ىف ءرملانوكسوهيرهزالالاق ةالصلا ىف

 نوعضاوتم نوعشاخ ىدسلا لاقو هتالص

 رانيدنب ورمع لاقو نونكاس دهاج لاقو
 ©« ةئيطا نسحو نوكسلا وه

 و 1 محلوق :# رصخ # #

 ءاباعلا تارابع تفلتخا ريعتذم باتك

 دماح وبأ خيشلا لاق رصتخلا ىف ىقعم ىف ف

 نبيقأ رعلأ انياحصأ يش ىنارتسأ ذل

 ضعب رض راصتخالا ةقيقح هقيلمت ىف

- 
 هم اق و
2 

 دع كيل اذه هنتتلا (

 د4
 ءارقفلا دنع ةأئعمو لاق صعب لإ ءيسلا

 عم ليلقلا قو لياقلا لول ريثكلا در

 عم ظفللا زاجيأ وه ليقو لاق ربثكلا



 رضخ

 ريغ لم اذ !ابحاص وكذب ؛ لووهملا ءافيتسأ

 عومجلا قىلماهخام ماع ؟ذوىاثلا اذه

 دان ليلطا لاق ىواحلا بحأ م لاقو

 اراصتخا ىمس هريئك ىلع هليلق لدا وه

 1 ةرص# ةرصخلا تيوس أك هعايجال

 ةعايجال ناينالا رهو رويسلا مامجال

 © هتقدو

 ٍْ ريسلابابىف بذهلا ىفهلوق 6 رمدخ# .

 ءارضاعاىف ملسوهاعش |ىلص هلا لوسرر»

 رب ال راصنالاو نورجابملا اببف ةببتك
 ءا ردا ىعبص ذيل لاق قدحلا الإ مرنم

 العا ةيبتكلاو ةيتكللا ءامنأ نه مسا

 ةراكأ ءارضخل ثيمس ىلا قو ةعمتجملا

 داو بلا ديس ىعسل برملاو "6 3 دخلا

 يرهوملا لا 5

 3 ديدجحلأا داوس ادولعي ىلا أ 3 رصخ

 ةيتك ل اه

 ىف مضخ ىرعزالا ل لاق 4# ضخ رع

 لوقت ايدعتمو ًاءزال نوكي برعلا مالك

 تفر لجرلا ع طخو 0 هئدضخ

 ضخ ىلا اع

 رول ذمضت جاو ًاعوطخو ءامدخ عض

7 2 

 ل
 ره همالك نالاعيضخو عضخأو مضيخ

 اعوضخو ط1 ةمضخق رك ! هجصخو

0 
11 7 

 *«ىعأ عضخأو وغدصح و هامل ةمضخأو

 هللاهقعر ىرشه وحلا لاق ث( طخ ل«

 ىلا ١

 ىا( اري ريك اًءطخ ناك م,لدقنا) ىلاعت هل ا

 أطخي ءىطخ هنم لوقت انإ ١

 ةكنافةماكلا [ لي

 3١ عضخ

 ءىرقو دع دو باوصلاض يق!

 نأ نمؤمل ناك امو)ىلاعت هللا لوق ىف امهب

 تأطخأهنم لوقت ( أي الا انمؤم لتي

 طخأ ١ لقت الو دحاو ينم تألطمخنو

 بذلا أطخلاو هلوقب مهضعبو

 ةئمخو أط طخ

 كالو ةليمف ىلع ةئيطخلا مسالاو ةلعف ىلع

 اهلبق ةنكاس ءاي لك نال ءايلا ددشت نأ

 مهو ةمض البق ةنكام واو وأ ةرسك | ى

 سفن نم امم الوؤاحلالل الدعلل نا:دئاز

 دعبو اواوواولادعب ةزمط اب

 فو ورم ءورقم ىف لوقتف مغدتو ءايءايلأ ْ
 ا

 قو لاق ناتءلدحأو م ىعك أطخأو ءىطخ | 1

 ةديبعو) ًالاقاي لاوواوأ ادب دكت ىبخم ىبح

 برضي بئاص مهس ءيطماوخلا مع لثملا

 نايحالا ىف ىتأرو امخلا هند رثكي ىذال

 دارأ نم ءطْخْلا ىومالا لاق باوصلاب

 الدمع نم ءطاخلاو هريغ ىلا راصف اًثيش

 30 ةئطخف تأطخ لوق وقت و يغذي ال

 اطمخنو تاطخأ هلات

3 
 كيل
 كتعويتح أما أاما املف ثا افنزو و لع اط لد مل

3 

 سك الق ن 5 ءأ ةيئاثلا تدلك نأ مطأ |

 عمم لدعم رهو ليت مجلاو تاقثسا 9



 هذ

 مهلا تثيلق مْ ملا ءايلا تباقق كلذ

 : ايل ها ىلوألا

 ةنأ وع ىبأ دنسم ىفو يرهوجلا مالك رخآ

 ريبج نب كيعس نع ع يلصوملا للعب ىأو

 نايتنب اثررق رع نبا عم تجرخ لق

 7 نبل ذيلإ نيبام ابئافجل

 دقوت وهرإ و ًاريط اوبصت دق شرق نه

 مهأب اف نم ةئطاخ لك ريطلا ب>اصل اولعج

 ىراخبلا يح يح صيف ورح اهذبجانرورو

 دعاوق دحأ رذ يأ ثيدح فو ملسمو

 يلع ملاظلا تمرح ىنا يدابعاي مالسالا
 «راهتلاو ليالاب نؤطخن 2 !يدايعاي ىسفن

 و نوأطخت ل اش ا

 روصتنموب أ مامالا لاق 2 تطخ 0

 رهالا بنس بطخلا ثيللا لاق ىرهزالا

 اذه لوقلو كرمأ ام يأ كيطخ ام لوقت

 | بوطخ هعجو ريس بطخو ليلج بطخ

 بطخي وغر بيطخلا ردصم ةبطخلاو

 ءارغلا اقويبطخو ةيطخ أريطتخم ذدأر 4 ع1 3 أ 5 8

 ةبطخلا(ءاسنلاةيطخ نم) ىلامت هللا لوق ىف
 هنا كلوك ةلزتع وهو بطخلا ردصم

 لدم ةيطخلاو لاق ةدلطاو ةدمُفلا نسؤل

 ىهزالا لق رخآو لوأ اه ىلا ةلامرلا
 كقروص

 | بيطخلأردصم هب ةيطخلأأ نأشب ءللأ لاقيذلاو

 مس ساةيطخلا نأ وهو هو ىلعالا روح ال

 | عضويف بيطخلا هب ملكت ىذلا مالكا

 بطخ نالف لوقت برعلاو ردصملا عضوم

 باطخلاث يللا لاقو اهبطخي ناك اذا ةنالف

 ربنملا لع بطاذابطخو مالكلاةعجأ ره

 لاقو ةيطخلا مالكلا مس ناو ةياطخ يطخي

 مضاابةيطخلالآر ارقلا ىتاعم يف

 بيطخلا عمجو 3 ةلاسرلا ون رخو لوأ هلام

 هركذأم اذهباطخ بطاخلاعجو ءايطخ

 بخل. ْح 4 بحاص لاقو ىردزا ل

 بطخو ريكوأ رغص رمألا وأ نأشلا

 نع لوألا ةيطخو ًابطخ اهبطخي 3 رملا

 يف اضيأ جاجا

 صحو ةياع اويطخو اهيطتخاو قايحللا

 ةبطخو ة هل .طخشا كوبا اطخأمجلاو ةبطخ

 رث نعم اهيطخوهو ةبيطخو ابطخو عا 00 ضل

 مجاو اهييطخ وه كاذكو مجلاك عجلاو

 رينك ب باطخ لجرو سكي 5 و نوبيطخ
 النمو أ يبطتخاو ةيطخلا ؛ قف فرصتلا

 باطخلاو مهيحاص جيوزأ ىلا هوعد

 بطاذلا بطخومالكلا ةمجا ردةيطاخلاو

 مالكلا مساو ةباطخ بطخي ربنملا ىلع

 ةبطخم رتل ىلع بطخ باعث لقو ةبطخلا

 اللا كالذ فيك يردأ الو أر ًاردصم اب ام

 مدملا عشوم مسالا مشو نكي نأ
 دنع ةرطخلا نأ ىلا قدا وبا بهذو

 لجروهوحنو مجسملا روئنملا مالككللا برعلا
 ىرعهوملا لاق ةبطخلا نسح بيطخ



 هم رطخ
 ىف ةيئاطاسلا ماكحالا ىف ىدرواملا لاق | تبطخو مضلاب ةبطخ ربنملا ىلع بطخ
 ةعورشم بطلنا عيمج جحلا ةيالو باب |امهبف ثبطتخاو رسكلاب ةبطخ ةأرما

 و ةملإ ىتبطخ الإ ةالصلا دعب ! ةبطخلا ييطخل !إو بطاخلا

 نه هم ةعدتبلا ةفئاطلا ةيباطخلا ,تافرعب | ىنأ ىلإ نوبسني ةضفارلا نم ةيباططلاو

 ىنوكلا باطاعأ ىبأ ىلا أوين ةضئارلا ىلع اودبشينأهراحصأر مأي ناكوباطملاا

 مضلاب لجرلاٍب طخ دقو روزا, موفلاخ نم * غابصلا نبا هاكح

 روصنم وبأ مامالا لق 6 رطخ الع ىققأ لاقو ابيطخ راص حتفااب ةباطخ

 ثيللا لق ىلاعت هللا هحر يرهزالا

 لالاو ةلزتملاو ةناكملا عافترا راهذلا

 مظعوه فيرشلا لجرال لاقيو فرسشلاو

 قيسلاو رطخلاثيكسلا نبا لاقو رطخلا

 ل بسيضطخلاو طدمأاو

 ىعفاشلا هيقتلاىدروالا نسحلاوبأ ةاضقلا

 هناك ىف انباحصأ نم ىواملا بحام

 بلط ىه ءالطلا ريكي ةبططا ريسفتلا

 نوءضتي مالكنيلأت ملا ةباعن ةيطخلا وحاكنلا

 حصنم نحالقىنلا اذهو ًاًعالباو ًالظعو

 ا لا ا ا:

 0 ىذلا هلك رهو دحأو بددنلاو

 لاش و هذخأ قيس ن ْم ناهرلاو لاضنلا

 يل لق هذخأ اذا ًاددشم 05 لك

 رطخلا وه ةكله انش ىلع فارشالاو

 ىلع اهب ىتشا !ذأ هسفنب رطاخي نامنالاو | ن و

 ىلابب رطخلوقيو كلملين وأ كلم رطخ

 اذا ًاروطخ رطخي اذكو اذك ىلإب ىلعو

 لاقي ءارذلا لاق كمهو كلاب ىف كلذ مو

 ملعأو . ملعأ لاعت هّللاو ةظمالا ىبعم نع

 ةطخ ةرمثع ثالث ةروهشملا بطاعا نأ
 ناتيطخو ديعأل ناتبطخو ةعمجلا نأتيطخ

 سدو ءاقس الل نأ اتنطخو ف وسلك 1

 عباسلا مويأ [ 2 ةدحاوو جحلا ف باخ

 ةالصدعب ةبمكلا دنع ةكمي ةجللا ىذو»

 مقاربا كحخس# 25 تافرعب ن نأ و روظلا

 لبقو لاوزلا دعب ملسو هيلع هللا لص

 ىعع ربظلا ةالص دعب ةيطخو راظلا ةالص

 نرسح ىف رطخلا رخدعصو رطخلا مظعل هنأ

 رطاخلاو همؤأو هلامف ءوصو هفرشو هلادق

 هتلقاماذه أم دن نما "فراخ | ثلاثلا مويلأ ف يب ةبطخو رحنلا موي 00 ل ريا ا ب

 ملا بحاص لاقو ىرهزالا ب <26 | ىلا بطخلا هذه لك قيرشتلا مانأ نم
 دقو طا رخل ع او يجامل رأ اماخلا

 ةريخالا ري رطخي هيلعو هلايب رطخ
 كنص ىلا الأ دارفا ةالصلا دمب جحلا قا

 | ربظلا ةالص يلبقو ناتيطخ اهناف تافرع



 ىأةيئان ةطخ مهلوقو ةيطخ لوقت ةماعلاو | دعب هركذ اذا ًاروطخ ىنج نبا نع
 ةطخ ذخ يأ ةطخ 50 كدرهذم 0 نايس

 هتضالإ
00-1 

 روصنم وبأ ممأل ١ لاق 0 احح 1

 ثيالا لاق ىلاعت هللا همجر ىردز الإ

 ةطخلاو .طخشب ام هوحتو ةباثكلا طخلا

 لاقدل نكت م 1 لجرلا اهطتخي ىتا ضرالا

 مالغلا طتخاو طقتلا نم ةطقنلاك ططخلا'

 ىلازغلا لوقو لعأىلاعت هللاو هراذع تبن

 فقولا باب ىفو دلبلا ةطخة ما باتك يف
 ءاذملار سكب هلك ذه هابشأو مالمالا ةطخ ىلع تجرخأ اهمال ءاخلا ترسك اهناو

 هيف ادب نا نيدملا ىف هلوق مدقتام ىلع ٍِس ر 5 عضوم ىف لقو لمتنا ردصم

 2 وم رجه اذا ةطخ نالف طتخا لصفلا

 لاق ططخلا ابممحو رادجم هيلع طخو

 مياصالا وديلان م هاضعالاةروصب رسفيدق الخ + ءايخي ءىثلا طخ ميححلا بحاص

 ةدعلا تضقناو 5 رفلا هيف تبجو طيطختلا
 طيطخمتلا نين لا ةيداباب ف ىهفأ رثا لاق

 موطقتلاو لكشلاب رسفي دقو امحريغو | ريطستلا طيطختلاو هريغوأ لق هنتكا

 ام ائيهو هئاضعأ داح [نيب# لبق ىلكلا

 ىتادمملا حتتلا وبأ لاق رثكألا و

 بني ةيرق طخلا قاقتشالا باتك ىف

 ءاضلأ ه2 ةيطخ حامر لاق حاموأ لأ املا

 هيبدتلا ىلع ضرالا هلجرب طخب ىثاملاو

 | كلذكو ط وطخ هيف ططخغ بوثو كلذي

 تراص طتخاو هبحو طخو ططخم رع

 عسأ ابنك ط خلاك ةطخلاو طوطخ هيف

 نم كرغتضرالا ةطخلاو طخلاو ةيرطلل

 اهبطخ دقو كالذ لبق لزان اهل 50 نأ ريغ

 دقق هتططخ املكو اهظتخأو اطخ هسفنل

 حمرلا نأ ىلع روهما رصتقاو حنفلا ىبأ ريك اابةطخا|ىرهوجلالاق هيلع تططخ
 « ركلا ركذ ع نم لئوءافعا حتفب ىطخلا || يلع لعينأو هوةسفتل لجرل ا طتخي ضرالا

 لاقي ىرهز ألا لاق *« فطخ ل | اهينييلاه زاتسأ دق هلأ ملعيأ طخلاب ةمالق

 هيبذتجا اذا هتفاتشاو ءىشلا تفطخ | ةريمبلاو ةفوكلا ططخ هنمو دارأ اذا

 اهمال كلذ اه ليتواهر كي نموهنمولاق

 طخلاهل لا لحاسلاو رحبلا لحاس ىلع

 مالك ده بارتلاو ءاملأ سب لصاق هناي

 ةممهو فورعم ر ا فاطخلاو ةعرسل همأر فو رمآلاو ةصقلأ مضلاب ةطخلاو

 وه فاط أ يمص يلا ل اا فيطاطخ | اهيلعمزع دقةجاح هسفن ىفو ءاج ادا ةطش



 هه
 رفح

 دي دح نم ناك اذا ةركبلا يف ىرجي :ىذلا
 باطمانإ وبألاق وعلا وهف بش مناك ناو

 راس كأس ةزوتس و ءاموقسلا بصغاتتح )اقوترا مأ «تاش ةنكشللا "ناين
 د ما

 دلو ةعرس دخلا فلخلا محلا بحاص

 هتطتخاو هفطخي هةفطخو. 5 بالتساو

 1 هنلطتخاو هفطخ هيوبيس لاق هفطختو

 فطا فطيخ لجرو هعزتناو هعزز اولاق

 فطخوهعماي رصيلا فطخي طم فيسو
 هب بهذ فطخي هنطخو رضبلا قربلا
 هقرتساهفطتخاو عمسلا ناطيشلا فطخو

 ىذلا وهودوسألا روفصعلا فاطخملاو
 مالك اذه ةنجلا روفصع ةماعلا ةوعدت

 روك ملا فاطخلاو ملا بحاص

 ةمعطألا باتك

 بحاصو ىرهزألا هركذ ىذلا وه اذه
 تويبلا ىلإ ىوأب يذلا اذه وهو محلا

 مضيوهو عيب رلأ لابقأو دربلا عافترا دنع

 © ءاطلا دي دشتو ءاخلا

 ند. انمآ ًاقيرط دبت نأدلوق هيرفخإل#
 اهرسكواهحتفو ءاخلامضب لاقي ةرانخ ريغ

 لاق حل بحاص اماك تان ثالث

 لجرلا رفخ دقو لاق ريفخلا لمج ىهو
 ردخو

 ىأ ىريتش نالف هب رفخي كلذكو هنمأو

 دحاو لكو ربجلا ربثشلاو ءريجأ ىذلا

 هلك أل حي الانباحصأ لاق ة

 | هعنمو ةراجأ ًرخ هرفك هيلعو هب

 كت .باخ

 ةلك كلذ نم مسالاو هبحاصا ريمخ اعئم

 8 ةراؤخلاو 5 ةرئذلا ليقو 5 ةرافخلاو 0 ةرثخلا

 7-2 د7 و كلذ ند هو ةئامالا ةرائخلاو

 رجلا وه ىذلا ريتخلا اضيأ هر

 هن رثخو لاق ريخلا لعج اًضيأ ةرافخلاو أ هنط

 1 ىلا
 تا دس لعءذا تل

 رثخأو هردغو هدبع ضق# هرفخأو ًارفخ

 يملا بحاص مالكهاك اذهاهب ضي ةمذلا

 رفخأ  لجرلاب ترفخ ىرهوملا لاقو
 نالنب ترفختو هتزجأ اذا ًارفش رسكلاب

 كل نوكي نأ هتلأسو هب ترجتسا اذا
 لاقو هدبع تْضقن هترثخأو ًاريذخ

 مسالاوأر يذخ هعم ثثعب 2 , اذإ هئرتخأ اضيأ

 تقو لاش ةمدلا صد مضلاب ةرئخلا

 عب كترفخ

 شانخللاةغلا لجأ لاق ( شنخ
 شيفافخ هممجو ليللاب ريطي فورعم رئاط
 تابدلا ىف روكذملا شفخ الا لجرلا امأو
 وهف عيبلا بويع ف ةضورلا ىف ه ركذو
 اهدحأ هريغو.ىرهو+لا امهركذ ناعون

 ةقلخلا لصأ نه رصبلا فيعض نوكي نأ

 ليللاب رصمي ىذلا وهو ةلمل نوكي ىئاثلاو
 ةوحصلا |! نود مينلإ فو اهنا نود املا ع

 نع صن كيبدحلا ىف قب

 ميلا رسكب وه ريلطلا ع 0

 لا ماللا حئتفو .ةمجعم ا ءاكلا ناكسأ و



 ملخ 1
 ربطاا بلخجلا مريغو هقثلاو ةغللا لهأ
 «ةيالخال لقد ثيردحلا يفوىد اللرفطلاك

 ءاملأو ماللا فينو ءاخملأ ركب ىع

 مب هيل هيياخ همم لاقيةع دخلا 2 و

 روصنم وبأ مامإلا لاق  ماخ لع
 هتأردا ملخو اب وث لجرلا علخ لاقي يرهزالا
 اهتاطن اهلا هنم تدتفا اذا اهملاخو

 قارذلا كلذ ىمسو لاق هسفن نم اهنايأو

 اسايل ءاسنلا ل هج لجو رع هللا نال املخ
 نه ) لات نمل امايل لاجرلاو لاجرال

 هعيجض ىهو ( نطصأيأ مث متوكل سايل

 هيطمت لا همم تدتقأ اذا هتميحضو

 هنمثنناب دقق كاذىلا اهباجأل هنم اهئيديل

 لاق هبحاص سايل ابن دحاو لك علخو
 دقوملخلار ردعلاو ملخلا كلذ ن . «مسالاو

 تدئفأ اذإ اعالتخا هنم ةأراأ تثيلتخإ

 | لاق ءابتعلا دنع علخلا ىنمم اذهف اخاه

 ءاخلامضب ى قع © هرايخ هتعلخو لالا ةملخو

 رايخ ىمس ديعس وبأ لاقو لاق اهردكو
 هيلا رظانلا بلق ملخي ل هنال ةملخ لاملا

 لاق ةلبم هيف نأ الا عزنا ملول

 لاوز وهو ملخ هئاضعأ ضعب ف هباصأو

 نم رطاشللاقو ةئوندب ريغ نم م لصافملا

 لجرل علخنو هئسر علخ هزال يلخ نايتفلا

 ىذلا ع أورأ !مئاول قاب هب رشبأ رشلا ف

 نيدلا نم علخو هنم. اؤربتو هلدأ هماخ
 اذه ةعالخلا اوئيي» ءاعاخ موقو ءايللاو

 ىفو ىلامت هلا همر ىرهزالا مالك رخآ

 نب نيدلا لامج انهيشل ثلثلا باتك

 ىف ةفل مضلاب ةملخلا هنع هللا ىضر كلام

 ىف هلوق ةأرما علش ردصم وهو علخلا
 كرجفي نع ملختو بذبلان زهتونقلا ءاعد

 رخآىف هلوق كيصعي نمرجمو كرت ىأ

 اهدحأ لاق نأو بذهملا نم + ملخنأا باب
 لب رخآلا لاقو مرد فلا ىلع يتملاخ

 حتنب وه يتملاخ هلوق املاخن قلط٠ فلآ
 دحأ لاق هدارمو ركذملل باطخ ءاتلا

 دحأ وأ نيصخشلا دحأ وأ نيجوؤلا

 ىرهوجلالاقنيركّذم نان وكيف نيناسنالا
 ىهف اهلعي ةأرملا تعلاخولزع ىلاولا علخ

 محلا بحاص لاقو ةملخلا مدالاو علاخ
 هملتخاو املخ همام اا سا ءى هع تك ةيليخ كلا ملخ

 ناي مهضعب سو ةلم ملخا ىف نأ لا

 ضن هقيع نمي رلا ملخو عرتلاو ملخلا

 ملخو دميعلا أوضقت موقلا ملاختو ةديع 1 فد ا أ مح

 اهدبق نم اهقلطأ الو املخ اهملذي هنباد
 يشل ادع هسفن نع هأقلأ هراذع علخو



 فلخ

 اعالخو املخ هنأرمأ ملخو لثملا ىلع وهو

 دشقنأ اهتلطو هسنل نع اازأ تماتخاف

 دش نأوتاه تابب ثاماوم
 اعالزما كتم ندرأ لاهو

 ملخ وهلا ازأبسناا نعهماخو.لق لامرةش

 عيلخ وهف ةعالخ لجرلا

 ءاهلب ةمياخ ىتالاو هم رطاشلا

 ةيدبب راشأو هيبكنم ره هيثم ىف ىف ماخضتو

 وأ ديلا نم لصنملا لاوز ماخعاو ملفعاو
 اًهانَأ اهلاسوأ ملخو 5 ةنوشب ريذ نملجرأأ

 مالك رخآ اذه قيلخ عيلخ بوو

 3 6 بحاص

 نوعبرأ ثيدحلا يفو *« فلخ )
 نولأسي امم اذه اهدالوأ اهنوطب ىف ةئاخ
 اف اهدلو اهنطب يف ىتلا ةئلخما لاقيف هنع

 نم هب اوجنو اهدالوأ اهنوطب ىف هلوق ةكح
 حاضياو ديكوت هنأ اهدحأ هجوأ ةسخ

 هنأ ثلاثلاو ديق ال اط ريسفت هنأ ىناثلاو
 نأ ةفلطعا فكي هنأ موتي موتم ثول ىفأ

 طرغشي الو امتقو ىف تلج نوكت
 هنأ ميارلاو ةيدلا ىف اهعفد ةلاح اهلمح

 سقت َْق طرف راش نأو ابيكم حاضيأ

 لوق ىتكي الو الماح نوكسن نأ رم لإ

 ةا/ للاخ

 نكيرل هنأ انيبت اذا ةفلخ اهنأ ةريخلا لهأ
 ىهفارلا هرك ذ سماخلاو .دلو اهنطب ىف
 ىتلا ىلع اضيأ قاطن ةفلخلا نا ليق هنأ

 هللا كرابت دوجسلا ىف موق قا 9
 نيروصملا نسحأ ةأئمم نيقلاخلا ن ةمحأ

 « نيردنملاو | ميلخلاو دعابت

 يف ثيداحألا ىفرركن « للخ ٠)
 اذه» ثيدح ىف ليلخلا رك ذ بذيل

 هلوقو 0 لبلخ ءوظود وشد

 لجوزع هلل لوق ىف ىدحاولا نس د

 ركبوبأ لاق ( اليلخ ميهار | هللا دختاو )

 لماكلا بح ا انعم ليلخملا ىرابن الا نبا
 ناذإلاةبحلاةقيقحي قوما بوبحملاو ةبحلا

 لق لاخ الو صق اءهبح ىف سبل
 ميعارب ربا هلل قتاو) ىلاعت لل لوقليوأتف

 صلاخ هل بع ميهاربأ هللا دفق (اليلخ

 مسالا اذه موزاب هفرشودل ا وبححو بلا

 نمو هؤايبْنأ الا هلثم قحتس ال ىذلا هل

 ىرأابن الانبا لاقدردق عفرو ى ىلاعتّاهف رش ش

 هللا ذختاو ةأئمم معلا لهأر ضع لاتو

 يلأ هتقاقوهرقف , لمجي ال هيلا ًاربقق ميهاربا ا

 لياخلاف هاوس هج اوح لزني الو هريغ

 ' (تاغللاو ءاممألا بيتهت 9 جس #9 م)



 _ هذ

 م ليعق لوقلا ! ذه ىلع

 بحا | ليلخلا جاج زلا لاق اذه وحنو ريقثلا

 ا نوكينأ زئاجف للخ هتبحم ىف سيل ىذلا

 هللا 4 هيحأى ىذلا هن اهل اليل ىس ميقاربأ

 ةمات ةبحم وه هللا بحأو ةمان ةبحم ىلاعت
 ىدحاولا لاق ريقتلا ليلخلا لبقو لق

 ىاعملا لهأ عيمج امعرك د نالوتلا ناذبف
 لجوع هللا نأل لوألا وه رايتخالاو

 لجوزع هلال يلخ ميهارباو ميهارب ليلخ
 لسيلخ ىلاعت هللا لاقي نأ زوجي الو

 اذه ةجاحلا ىه يللا ةلخلا نم ميهاربا
 ضايغ ىضاقلا لاقو.ىدحاولا مالك رخآأ

 صاصتخالا ةلْخلا لصأ ىلاعت هللا همحر
 ىلإ عاطقالا ابلصأ ليقو . ءافصتسالاو
 ليفو ةدوملا ءافص للا ليقو .تللاخ نم

 كل الا .
 8 فىآطل الاو ةيحللأ , ضم

 ءالطا لوشد داوأ اذا هلوق * راخ (٠)

 بهذملاو ءالذعا هللاقي طوغتلاعضوم ىأ

 ءىشهن ال ةراخطا ءلصأو ضارب قرلاو

 ديصلا بأي ىف زيجولا ىف هلوق هب لختس

 وجرب الو ةولخ ىف ًامهس ير ول جئئابذلاو
 ركسذ ىنارأ ماءالا لق مرح ًاديص

 + | نأ الا يملا اذه ىف هل ىنمم ال ةولفعأ

 * ديصلا نع لاخ عضوم ىف ديرب

 فوربلا بارشلار ع رخلا رخل

 رش 0

 ةروبثملا ةحيصفلا ةنالا ىف ةئلؤم.ىهو | ىنع ةلخلا ن

 ركدلا انك ينانسجسلاماح وب ١ وركذ دو

 ءاحصق ه اموق نإ هلم نيعضوم ىف ثنؤملاو

 2 قنا ن نم كلذ ثعمع لاق أ اهمو رك هيب

 بدأ ىف ةيبنق نبأ ّظأ اهركذو مهنم

 ريكذدتلا ناتنل هيف ءاج امف بئاكملا

 ةنالا يف ءاهلا ةرمخ لاقي الو ثدنأتلاو

 ىف ءالب اهلاعتسسا رركست .دقو ةحيصتلا

 هيلع راكنا الو ةفل هو طيسوا
 باتكلا تايدمطلا , انيور دقو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع فورملا
 أذكه « 5 رمملا بح ناطيشلا 0 لقمنأ

 ةغالا هذه رك ذ اذكو ءاملاب ةياورلا يف وه

 ةرمخ يرهوجلا لاق هريغو ىرهوجلا

 1 ذو روكو ركو ةريتك رومخو ريخو
 ا متاح وب 8

 لامج انخييش لاق .ةلسعو ةبهذو ةقيوسو
 ةرثطا ثلثملا هباتك ىف كلام نبا نيدلا

 ىدحاولا 1 نسملاوب أ مامالا لاق . رخخ ا يه

 اهرثسل ارق ثيمنم ةقللا., لهأ دنع رجلا

 ابك اردا رملا راتخا ثيللا لق لقعلا

 ةيادلاترمعو اعدختم اهرمخمو اهنايلغو

 اياك لق .
 ماشي

 لصأو اهنرخأ لاقي ١ الو ًارخ ثرمتخا

 ارح تيس ليقو ةنطغتلا فرملا اذه

 ةقيفد اولاق 5 5 ةرمد لاق هنإ

 ةعااع لإ عيقس رخل !هيق
 رع



 نحخ

 كاب البال كردنو 5-5 0-1 اهمال

 نايس لاقت هيف ءاماعلا فاتخا دقق اهدح

 را ىأرا لهأو ة ةفئينح وبأو يروثلا

 هعبطن ىلغيف ةلختلاو بنعلا نم رمعتعا ام

 ردخم سيل كاذىوس امو راثلا لع نود
 رثألا لهأو دمحأو ىفاشلاو كلام لاقو

 ركسعبار شلك رخخا نأ مهنع هللا ىضر
 ناك ًاًسوبطم ًاميقن وأ ًاريصغ ناك ءاوسف
 جاجزلا لاق اذهل دهشت ةغالاو اكن وأ
 رمخ هل لاقي را لمع لمع ٠١ ينل سايقلا

 رخآآ اذه !ملازن ميرحتلا ىف نوكي ناو

 « ىدحاولا مالك

 باب ىف رممتخلا ىف هلوق 8( س 2#

 ىمادسوأ يساخ هأدبعلأ ؛ ف لاق لسلأ

 هريسفت ىف اوفاتخاو ئفارلال ]اق هنس نإ

 ضرعتلا ىءاد لاو يساخلاب دارملا ليقف

 دارملا ليقو ةتسوأ رابشأ ةسق ينمي ردقلل
 لو الب لق نمو تسوس خخ نباى عي سلا
 ىناثلا ىنمملا ىلع هن فصير هلوق لمح
 ىلع هنس فص هلوق لخ ينأثلاب لاق نمو
 / جيلتم هلأ وذي هنأو ةفور رعملا نايسألا

 لو ألاقي رطنمكلذو هريغ وأ نائس لإ

 | هلأو

 نأ قىدوعسملا كو . طارتشالا نود

 هك ادع
 ةبونلا ديبع نم نائنصئمادسلاو مال

 هباتك يف قبببل لاق تلق هدنع د

 3 ذاغلا

 هنع هَ ىضر ىهفاش !| ض رثعأ دق ادهنع

 دبع نولوقب ةغللا لهأ نا ليش أذه قف

 الو ىمادس دسبع نولوشي الو ىماخ

 لاق ىرهزألا نأ هياوجو لاق ىعايس

 لاقباماو رابشأ ةسخ نوكير ىذلا ىساجلا
 لاقيو الوط .دادزب نميف ىعابرو ىماخ

 يءادسلاو ىرهز ألا لقىع عايس بوثلا ىف

 أ زئاج طب فئاصولاو قيقرلا ىف

 روصنم وبأ أ لقو

 قف برعلا تفلتخا هباتك ىف ىداشتلا

 نم مهنمو هركذي ن + مينُق ىنادسلا
 كلذنأ ىننليو قهيبلا لاق ىماجلاكهزوجي

 قييبلا لق ىدنع

 ًائيدح كلذ يف قييبلا ىور مث ليذع ةنإ

 دوعسم نب ةبنع نب هللا دبع ثيدح نم
 رك ذأ لاق دوعسم ن هلا ديع ىخأ نإ

 انأو قد سو هي هلع نا ىلص ٍينلا نأ

 ةروعدس ق ي_سأج اد ىبادص وأ ىماه

 ه ةكربلا يتكردأو ىلاعدوى- أر حسمو

 ما ىلا 1 ع4
 1 بحاص يع 5 مح) اين بوب 2

 تجرعاعامحو اع وو ًّخ ممحت : عيضلا

 ه نطب ةعادج ولبو جرعىذ لكك يذك و

 نوثلا ركب ثنخملا 4( ثنغ )8



 ريش ثلح ١٠٠١

 يف لاقي ةاكلا بانك لوأ ىقةمثتلا | رهشأ حتفلاو حصفأ سكلاو ابحتفو
 ف ىمدالا ىفالا ىنثت تاناويحلا نم ءىش | هتاكرح يف ءاسنلا قلخ هقلخ ىذلا وهو

 لم امج سلا ه1 علا
 © هتمل 0 2 بلا ىف نوكت فو تلف تلق لب كو نابرمغ وغو كلذوحتو همالك و ةتخهو

 هنلكش ال هل ةقلخ كلد نوكي نمامهدحأ

 مذ الو هيلع منإ ال اذهف هيف هل عنص الو

 ىتادلاو بسك الو#ل لفف ال ذا بيعالو

 ٠ ةقلخب وه كلذ سالف كلذ فلكشي نم

 تءاج ىذلا مثالا موءذملا وه أذهف هيف

 و هيلع هلاك صدلوق . هنعلي ثيرداح الا
 ءاسنلاب نيبيشنملا نملو نيثنمخلا هللا نمل
 همالك رامكنال اني يئس 01 لاجرلا ند

 اما.هتفطع اذا ءىشلا تثنخ لاقي هنيلو

 بذهملا نم ءاليالا باب يرمشلا تدشنأ | دحاو ل سل نم ىئاثلاو لاحرلا رك ذو
 بسعنلاو عفرلا ةفاخع زوي ىبر ةفائع | كوبلا هنم جرخي قرخ هل اسغأو امهنم
 35 دوجأ م ةراإو ا أذ || أذهو أيبنم ًادحاو ةمشلا ال هريغو

 ةنم لوقت رشلا دضريلا * ريد

 ىلاعت هللاراخو .رئاخ تنأف لجراي ت ترخ مهبقلأ ةعاج ىيتءاجف رقبلا يف ين 4| اذه

 مسالا ايل اورارششالا فالخ. راياوكلل اولاق ةئامسو نيميسو ميرأ ة هئم ةفرع م

 رعب سلو ءائقلا ر راياطاو رايتخالا نم َج رف هل سل ىنخ 2 ةرعب محد دع نأ

 ةراختسالاو لاق ىرهوملا ةلجلا هذه لاق | دنعقرخ اه اماوروثلا ركذ الو َق لإ
 ىأ نيئشلا ب هقريخو ريأعأ بلط أ زاوجنع اونأسولوبلا هنم جرخي ايعرض

 الو سائلا ر ريخ أ الك دو راي! هيلإ توف ا ذاع هي ىزجت مث تلقف اهم ةيحضتلا

 دلو سانلا ريخ نالفو ىتاثلأ ة ةريل لقت أه هيف سيلو ( ا امهالكو يأ وأ

 يده يف هن لعمال و ىتلبال .ريخأ لقت | بداص لاق هيف مهتيختأو محلا ٍصقني

 حوتنم فورم قدنألا ع( قدنخ )©

 :بلب ىف ةبيتق نبا هرك ذ لادلاو ءاملا

 ل يمجعالا مالك نمب رعلاهب ماكشي ام

 ركب وه ريزمألا «(ريزتخ )*

 ءاتبلا وبا لاق . فورمم وهو ءالا
 ىف نآرتلا بارعا باتك ىف ىربكعلا

 وهو لضأ ريزخلا ىف نونلا ةرقبلا ةروس
 ةدئاز ىه ليقو لاق بيب زع لاثم يلع
 « رزألا نم هذ وخأم

 ىبلا ةأرلل تايبأ ىف ه( فوخ )*

 200 لالا سس م

 مقودقوامهريغو يدرواملاو ىوغبلا هركذ



 ا مح ٍِخ

 انريخأ لوصألا قوه اذكانريخأ نياو | ففخعو ددشم ريخو رّيخ الجرو لفأ
 © امبيف فلألإ | مالك اذه ةريخو ةرّيخ ةأرما كلذكو

 رركت ءاليخلاو ليخلا ه( ليخ )و | ىلاعت هللا هعر ءارفلا لاقو . يرهوملا
 لوأ ىف ىدحاولا مامالا لاق امرك ذ | ةئالث ةريخو ةريخو ةريخ ةأرما لاقي

 هلدحاو ال عجج ليخلا نارمع ل !ةروس | ةريتاو دربملا لاق عجلا كلذكو هجوأ
 تيسر اسناو طهرلاوموقلاك ظل نم دجأل» ثيدحلا ىف هلوق ةلضافلاو ةمدقنملا

 اهبانذأ لوطب ابنيشم ىف اهلايتخال اليخ | ضرقلا باب ىف هركذ « ًارايخ المج الا
 هبشتلا وهو ليختلانم ذوخأم لايقخالاو | :لا ءانلا ركب وه بذا نم

 مظعأوهنمةروصاف ليختب لاتخللف ءىث هلا | لجلاقي ًاراتخم اديج ىأ ءايلا فيفختو
 ليخألاو» ىلا ةروص لايخلاو ارك هنم كحاو ظفلب رايخ ةقانو رايخ لباو رايخ

 ةرمو رعأ ةرم ليختي هنأل قاّرقشلا | ينام ىفووقراونالاءلاطم بحاصم رك ذ
 .اذكو ىدحاولا مالك رخآ اذه رضخأ تانقف ضودب كتقلطل لاق ملخلا و كيف

 هلدحأو ال ليخلا نأ ةملالا ررهمج لاق م
 اى و ل | هرارقاب تناب رايخلا ىفم دعب ىتتقلط

 لثم هبا رعاوق ءاقبلا وبأ لاقو .هظنلنع | بم ١ عش 3 لوقلا
 لئاخ هدحاو ليقو لاق ورهلا لاق اهإ 20 0 ىف لوقلاو
 رويجلادنعليخلا دحاوو ريطو رئاطل ثم قالطاا كنم تسلا ىلا رايخلا ىذم

 وبألاق ىث الاو ركذلل مسا سرفلاو سرف
 ثنؤملاو ركذملا هباتك يف ىناتسجيسلا مئاح
 ريغسصمتو لويخ ىلع عمجنو ةثنؤ» ليخلا

 ىكرا هللا أ ليخخي لوقو لاق ليبخ ليخلا

 8 اوكر رأ هللا ليخ هّللأ باحصأ ب ةهأئمم

 ثيحب ىلإؤ .بيقعىقلطت لف ضوعلا ىلع

 دعب ىتقلط لب ًاباوج نوكي نأ ملص
 موتو ملعأ ىلاعت هلل ًاننًاتسم ًاقالط كلذ

 هللا ىلص وه هتلخ ريخ د ىلع هئالصو

 ةحضاو هلثالدو قلخلا ريخ ملس و هيلع

 بابا ىف بئيلا يف هلوق عه( ميخ)» هلال لرقم ىف ىراخبلا حيحص ىف تبئو

 مخ ت عب مك 3 1١ 5 125 5225+ 2ع
 وه ميخلا نس ناك ناو تاقد_ملأ مق سأو ءاقحل الهلا كبر لاق داوإ لجو رع

 رس روكد ءايلأ ناكسأو ءاخلأ حقب

 ةميخ ةدحاولا .يف لاقي ءايلا حتقو ءاخلا

 ديعقدوويلا تلاق» لاق هتعملاعت نام 7

 انربخأو انماعأ نباو انملعأ مالس نب نا



 قدنحلا نيقناخ .١

 ةل.وملا ءاخلاب 3 جود وهف رهش نم اند ١ ميخلا عمو ركو ةرمتك ميخ ةعاملاو

 ىل تقلا فأ رط نع و مدأ نم نك ناذ قداسحاولا هز د بالكو باك م ايخ

 داوعأ مايخلا تيكسلا نبا لاقو ءانلب | ىف تاروصتمروح ) ىلاعت هلوق ريسفتىف
2 

 اهيلع قلبو ضرا وع اهيلع لمح بصل : | ت تايخ ةيخلامجعر» هولا لاو ( مايخلا

 و ظيقلا نكسي لخنلا فعسو ماعلا | ميخلاو ردبو تاردبو ةردب لثف ميخو

 دب يرهز ألا لاق ةيبشأألا نم دربأ | خارفو خرفك مايخ هعدجو ةميخلا لثم

 ديبعلل نوكست مايخلا هلك اذه هتباكح | ةميخلا ىلإ رعالانب| لاق ىرهزألا لاق

 . اهب لاظي ارو !أوزال تيوس ءامألاو | فقست مْ داوعأ ةعرأ ن مالا نوكت ال

 نوءاريوامب نوالظتب امتووسإ ريطاونلاو | ىرهز الا لاقبايث نم نوكست الو م خلاب

 ىرهز ألا مالكرخآ اذهاهصاصخا نمراثلا | ءابخلاو بايث نعن 7 ةلظلا هربغلاقو

 © رصتخملا حرش ق ١ ناك الف رعش وأ فوص نم ريغص ثدي

 ناس رخأشأ هللاقو 3 حتنلا وبأ | مايصلا باتك ف هلو ع( ن 0س اخ /ه

 * ءارلا ناكساو فلألا فذحي

 موي مظوق ىف روك دما *( قدنطلا )
 وهبتكلا هده ف 6 وذ در رك قدنطا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسصر ةئيدم قدنخا نيتروسكم فاق م نو :م فلأ 3 ةمجمع

 ماسوهياع هللا لص هلا لوسر هرفح ملدو ىو نون مث ةنكأس ت تح نه ةانشم ءاي مت

 تب زال مرنع للاعت هللا ىقر 0 كيرلا عال ثلا 5 فلس رأو . ل ام

 باط ا نير ع باتك اناتأ | بذيل نم

 نأ نيشان نو ةننع ىلاعت هلا ىكر

 ءاخم 2 ضعه ند مارك 0 اهضعب له ذيلإ

 ثالث ود دأ دن امن ل 2 ايس قا رعلاب ةديلب

 ه لابجلا ةج ىف لحار»
 رجطلا نم عيرأ ةئس يف ناكو باز هلا "سم اقإلا مه( ناسارخ )ه

 موي وه قدنللا مويق باد لا م

 || ع 8 .
 غمراصح ةدم تناكو سقح ةنس ليقو أن“ رثك الا وأ ريثكلا نطوم فورم ا

 ىلع ىلاعت هللا لسرأ مث مو 8-5 ةسوح لاق مينع ىلاعت هللا ىذر نيياسملا ءالع



 لذ سيف. ريح

 تاذماشلاةبجولا ةئيدملا ن نم لحام 8ع هر نودسلا أهرب ' ًادونجو عر راثكلا

 هللا يلص هلا لوسر اسف عرازمو لبق لوأ يف ىراخبلا حيحص ىف اهب مهمزهف

 ةرجح ا نم عبس ةئس لئاوأ ف ملسو هيلع | ةيقعنب ىسوم للا قدنلا ةو رف باب

 ىلع ملس سو هيلع هللا لص هللا لوسر ماقأ | . مرأ ةنس ق قد الا ةوزغ تناك

 ىزاحلا ركذ دو. .ةليأ ةرشع عضب مراصح مدلو دحأ موب تضرع رم نبأ ثيدحو

 اه لاقي رببخ ىفارأ نأ فلتؤملا ق 23 دنألا

 « هاما حتنب ريابخ | وح ىلع ةفورمملا ةدلبلا *( رييخ )»

 لادلا فرح

 جورخناو نينعتلا نمجورلاو نيصحتلاو | اهناكساو ءابلأ مضب ريدلا * ربد ع

 حاكنلا ىف ركملا نذا ريينتو هالبالا نم | ءىش لك ند رخآلا وهو ناويحلا ربد

 هئطوب اهدلو ديسلا قدلي ال ةءأالا نأو | مطقىلا ةلباقلاو .فورعمكيلاملا ريب دو

 ركبلا ىتأسم ىفو لبقلا فالحب ريدلا ىف | ةلباقم ىف تلدقو ةقلف امنذأ مدقم نم

 ريدا ىهفأرلا لق فيعض هجو ةمألاو | نمعطق ىلا ةربادملاو . لصفنت لوذذألا
 نم ًاريبدق ىمس ةايحلا ريدب ق ودعا قيلعك | لصفتت لو هنم تلدتو ةقلف اهنذأ رخؤم

 ١ ىرخألاو ةلابقالا ىمسن : ىلو الأ 5 ةقلعلاو

 بتكف روهشملا وه اذه ةرابدالا ىمسن
 ةديبع وبألاقو . هقفلاو ثيدحلاو ةغالا

 ثيدحلا بيرغ هباتك ىف ىناملا نب ريعم

 همادختساماين درمأ بدال يقوربدلا ل ا

 دئاع اذهو هقاتعأب هترخآ رمأو هقاقرتساو

 دوخأم رم ألا ىف ريبدتلا نأل لوألا ىلا
 بقاوع ىرظن هن أل ًاضيأ ريدلا ظفا نم

 0 1مل هالمأإ
 . نطأب ىف رانلاب ةموسوم ا ١ ءاشلإ نم ةلباقملا

 © اهرابداو روم الا م

 ثردحلافو اهنذأ رهاظىف ةربادملاو امنذا

 ىف هلوق فورعم نيبدلا دك سرد 6 مأ 0 تحل لا أ
 هل 3 وعم نس اماوف دعن يأ اربد ةالصلا ىنأي لجر

 ه1

 دوصلأ ىرذأو حئابقاو ديصلا ف بنهم أ : و ءامولا محو و .لأدلأ كي وهو

 رهو لاذلا جنني زه سوبدلاو قهنبلاب | ليلحتلاءاكحأيف الاىليقلا ىف ءطولا 5



 وخذ 1

 0 م 31

 برمحال هيف دشنأ سيابد هةعنحو فورعد

 اير هارأ لق مث

 أ كلذ دمي ضر لاو ) ىلامتدْلا لاق طسبلا
 ىلا .توحد لاقي اهطدب يأ (اهأحد لاقي ىطلا جاودالا لصأو لق ناذألا يف | .

 ىدملا دبا زرجلاببعالا لاق واوحددوحدأ
 بذوملا نم ةقباملاىف هلوق هءراىأ هحداو

 راجح الا ةاحا دم ىلع ةقباسملا زوجت الو
 راجحأالب قيسلا وه ليق ملا مضب ره

 ىرت مة ةردح رفح نأوهليقو اهم ىزاو

 دنقق اهيف هرجح مقو نف اهيلا راجحألا
 ليقو ديلاب راجحأألا ةلاشإ وهليقو ق قبس

 لبنك ضعب ىلإ مهضعب بري نأ وه
 هيف ةقياسملا زوجت ال اذه لكو نايبصلا
 * ضوع ىلع

 ا راثلا نا ديترعوجلا لاق هك نخد 3

 نائع اولق اك نخاود عججأو فور“
 أذيا نخالاو سايق ريغ ىلع نئاوعو
 نوكس ىا نخد ىلع ةنده هنمو ناخدلا
 #3 ماصلل ال ةلعل

 الو ضعب يف اهتالك ضعب لخدي هانعمو

 | ءأرلحتقو ءأيلأ حتقب ىناثلاو ءأرآإ رش و

 كرد

 ضعب نع أهضعب عطقيو هيف لسرتي
 حرش قىرعز ل لاق .ناذ لإ فالخ
 نأوه ةماثالا جاردا رصتخلا ظانلأ ضعب

 هلسرت اهيفل سري الو ضعبب أءضعب لصي

 اموتجردو بوثلاو باتكلا تجردأ
 امههوجوىلع اهيتيوط اذا ًاجردو ًاجاردإ

 جاردألا بذهملا نم ةلمقللا باب ىف رك ذو

 لهأ لاق فورعم ريطلا نم عون وهو
 ءارلا ديدشتو لادلا مّدب جاردلا ةغال

 الإ كلذك ةجرد ةدحاولا فاأ اهدعب و
 هيحانج نطاب رئاط شو فلأ ريذب اهنأ

 الااطلا ةقلخ ىلع ربغأ امهر هاظو دوسأ
 « فطلأ اهنأ

 هللا ىضر رع هبرض هلوق 6 ردد »؛
 ديدشتو لادلا رسكي ىع ةردلاب هنع ىلاعت
 حتنب ةقرعلا اهل لاقيو ةفورعم هو ءأرأ

 هلا بحاصورك ذ فاقلابو ءارلاو نيملا

 حتنب وهف كردلا نايضامأو *«و كرد 9+

 اهاكح ناتغل اماكسإو ءارلاحتتبو لادلا

 لاق ةعبتلا كردلأ يرهوجلا لاقوور»وملا

 ىس ةمتنلا باتك ىف ىلوتأ| ديمس وأ

 كاردأ هنع ةمارغلا همازنلال كردلا نامض
 قراارصتخ ف هلو , هلأم نيعقحتسمأ

 نم مسنو ةدمقلا وذو لاوش جملا رهشأ



 كد مهرذ

 لحم ال» ثيدحلا يف * عقدإلم ]| هكردي مل نف ةفرع موي وهو ةجحلا يذ
 ىف هرك ذ « عقدم رقف نمالا ةلأسملا | جيلا هناق دقق رحنلا موي رجفلا لبق نم
 ميلا مضب وهو شجندلا عيب ب باب ىف بذوملا | هلوقىدوعسملا لاق ىهئارلا لق ٠ هصن اذه

 ىورطلا لق فاقلا رسكو لادلأ نوكسو | هيفوقف رعموي عساقلا هائمم ةفرع مويا وه

 بلط ىف عوضخما عقدلا ديبع وبأ لاق | لق هكردي, مل نف هلوقو .جحلا ملغ
 بارتلا وهو ءاعقدلا نم ذوخأم ةجاملا مارحالا كردي د م هانعم نورثك 3
 رقف نم الاةلأسملا لحن الد ثيدملا ةنمو كردي م نم ىأ يدوم.سلا لاقو جمللاب

 ل

 © ةفرعب فوقولا

 تاغل ثالث مردلا 2 * رد

 | حيصتل رش ْ؟دهازلا رم وبأ نهاكح

 ءارقلا نعتمس نع بلع هذان -أ ودخي ٍ:ث نع

 مرد ةيناثلاو مثرد تانالا ح ىفأ لاك

 ءاطلا حتشب ىلوالا ينحل ماهرد 55

 نييف ةروسكم لاذلاو اهرسكب ةيناثلاو

 : رعاشلا لوقب ماهردل مهضعب جتحاو

 ماهرد ىلام يدنع نأو

 ىباتاخ اهقافآ ىف زاجل
 باب ىف رحبلا بحاص لاق ( نند ٠ع

 ىنلالوق وق ىف ءاملعلا فلتخا . فاكتعالا
 ا ف 2

 دارلا موضعي لاقق اهنفد اهترامكو ةئيطخ

 ابجارخادا رملا حيضعب لاقو دجم ا ىفايقد

 2 فج اطأ نع

 نلأ هبحاصب ىضذشي ديدش ىأ 6 مقدم

 لاحا ءوسعقدلا ىلا رعالا نبالقو ءامقدلا
 قصلم ىأ عقدم رتف ىرهوما لاق . رقنلا
 لجرلا عقد لاقي بارتلا هامقدلاو ءامقدلا
 لق الذ بارثلاب قصل يأ رسكحلاب
 مقدأو مد لجرلا مقد حلا بحاص

 ناك ءىش يأ نم هريغو ءاعقدلاب قصأ

 لشم ىرعزالا ور ذو رقتفا مقدأو عفدو

 نالف عقدأ رمش لاق لاقو يورمحلا لوق

 لاو أرقق ضرالاب قزا اذا مقدم وهف

 عقد لاو ءاهقدلا ل يمش نبا لاق ضي د

 ىقد ىقص موقلا ب رو بارتلاعاقدلاو

 عوقيدلاوع ولا نمضرالاب نيقصال ىأ
 ىسي معقدلا و حلا بحاص لاق ديدشلا

 مقدلاو ةدئاز ميلا ءامقدلا نيتزسكب

 هةرذلا ءامقدلاورقغلالامحأ ءوس نيتحتفب

 4 2 5< ل دك د !ذك لإ

 ( تاغللاو ءامسالا بيذبت 9 ج- 96 م)



 نكد ءالحا

 مقترملا ناكملا ىهو اول ةفالا لهأ هطبض
 « هيلع دمتي يذلا

 ةامبملا لادلا مضب ناكدلا 6 نكد ٠ع
 ناكدلاىرهوجلا لاق .رك دموهوفورمم

 ىنفرأذ تن اولا ىهو نك اك دلأ دحأو ١

 .بابلا لوأ ىف زبنجولا ىف هلوقو .برعم
 ان وناحوأ ًاناكدزجأتساةراجالا نم ثلاثلا

 دقو ىَر ا” يعع ايهنال هيلع ركنأ مم

 «.ءالا فرح ف هانكذ

 بايفروك ذملا بالودلا « بلد لع
 هيلعقتسإ ىذلا وهو ةاقاسملا بابو ةاكرلا

 ىسراف وه هريغو ىرهوجلا لاق . فورعم
 نب نيدلا قن خيشلا هرك ذو برعم
 نم هنبق هريغو للام هللا هحر الملا
 0  ىنعا

 ىذلاو لادلا حتني بذل ظافلاب

 يش وجا اصلا أ

 | ةضورلان مةاقاسملا باب ىف هلوق سيلاودأ وعتجو
 لادلا مشب وه بالا ىلع ةاقاسملا زوجت ال
 هلرع ال فورعم رجش وهو ماللا ناكساو

 «بلد تاذ ةيلدم ضرأو ةبلد ةدحاولا

 50 . مك : حي اد
 ثيدح نم نيحيحصلا ف ولد رع

 هلا مرا 5 0
 هثيدح ىفهنعهللا ىذرىرعش الا ىموم ىلإ

 ل0 ايدلاق تااصمم ىلع ل.تشملا ليوطلا

 ٌ؟ 1 00 002
 فشكوسرأ رغب سو ةيلخ ةلثأ قص يلا

 ٠ ب وب ًاءاج ميلاف رثبلا قامحالووهيقاس نم

 رود

 ءاجم ربلا ىف هيلجر الدو هنعدهلا ىضر

 زابلا ىف هيلجر الدو هنع هللا طر رمع

 ه خسنلا ىف وه اذكه

 ٠) نم حاكدلا لوأ ىف هلوق * ممد :

 | اوجوزت الدنع هللا ىضر رمع نع بذل '
 ةلمرملا لادلاب وه ريهدلا لجرلا نم مكاتب
 فحص دف ةمجعملاب اهلا# نمو ةحوتفملا

 ىرهؤملا لاق ةغللا لهأ نيب فالخالب
 مدئو مدن ل جراي ثممد دقو حيبقلا ميعللا
 ةيلح ىنائيورو .ايمد ترصىا ةمامد

 نعيروثلا نايفس ةمجرت رخآ يف ءايلوالا
 نب رييزلا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ماوعلا
 ىلا مدحأ دمعي » سو هيلع هللا ىلص
 ندري نمنإ ممدلا حيبقلا ابجوّريف هتنبا

 ج4 نودي رت ام

 باب ىف بذيملا يف هلوق * رود لع
 ةئسح نأ م دداط يدك الو ناذألا
 ةفلجوحم وثأ قىوراك ريدسي هوز لاذ 2

 ىلا حطب ألا ىلا جرخ الالب تيأر لق

 2 ريدتسإْلو الاشو انيمي هقثع ىول هلوق

 ريدتسيالو بذهملا ف ظفالا انطبض اذكه
 تحن نم ةانثم هاب اهدمو لادلا رسكب
 از رن كلن م بري اتحأ اعلص اكن و يث ال هئسي لت كلا انطش !ذكو

 َق هلوق انطيضؤ 5 ةدحوملا ءابلاب ربدتسي ل ٌ

 ثيدحو. ةدحوملا هابلاب ريدتس هيبنتلا



 نود

 وبأ هجرخأ اذههنع هللا ىطر ةفيحج ىلأ
 ةاورلا طبض فلتخاو هتنسيف اذكه دواد

 ىذمرالاة اورو هريدتس وريدتس يف هيف

 ميقيو روديو نذؤيالالب تيأر» هيف لاقو
 وه ىذمرتلا لقو ه اترهو أانيه هاف

 جرخثيدحلا اذهوجيحص نسح ثيدح
 ظنل ريدتسي ظنل ريغ نم نيحيحصلا ىف

 تاءجفنذؤي الالب تيأرىراخبلا ةياور
 لوقي لسمو ناذألاب ائبهو انهع هاف عبتتأ

 ّىح ةالصلا ىلع يح لوقيو الامثو اني
 2# مالغلا ىلع

 ضيقن نود يرهوجلا لاق نود

 ًاقرظ نوكيو ةباغلا نع ريصقت وهو قوف
 هنم قت الو سيخلا ريقملا نودلاو

 م

 انود نود هلم نأد كوقي مودصعل و لمف

 / ىأ كاذ نود اذه لاقيو ةنادا نيدأو
 هكتودءىخلاب ءارغالا فلاقيودنم برقأ
 روبشملا ىلع لادلا رسكيف ناويدلا امأو

 لاق برعم ىسراف وهو ابحتفي ةفل ىفو

 يدحا نم ضوعث نا ود هلصأ ىرهوجلا

 ولو" نيواود ىلع عمجي هنال هاب نيواولا
 لاقيو نيوايد اوال ةيلصأ ءايلا تناك

 ىدروأللا ةاضتال يضقألق ناويدلا تنود
 عوضوم ناويردأ | ةيناطلسلا ماكحالا ىف

 نمو لاممالاو لاومالا نم قوما لفن

 هكلفن رح
 بدنم ىفو لاقلاهلا,شويبللا نم اهب موقي
 ىرسك نأ امهددأ نابجو اناويد هتيماسلا

 نوبسحي عرف هناويدباتكى ع وب علطا

 مث نينا يأ ةناود لاقق مبسفنأ مم

 امين لامتسالا ةرثكل ءافلأ تفلح |
 نيطايشال مما ةيسرافلاب ناوي دلانأىناثلاو

 روما موقت مهمسمأب باتكلا ىسف

 ذش امل معو ىنخلاو ىلجلا ىلع مهفوقوو

 نم لوأو .مهمسأب مهناكم ىمسو قرثتو
 باطخلانب رمع مالسالا ف ناربدلا مضو

 رك ذو لاوقأ هببس ىفو هنع هللا ىذر
 هطورشو ناويدلا ماكحأ ىف ىدرولملا
 ةساركرم رثك أ هب قلمتي امو هماكحأو
 ةضورلا ىلا اهنم تاقن سئافن ىلع ةلمتشم
 8 ملعأ ىلامتشاو ءيفلا مسق باب ىف المج

 لصف ىف بذبملا ىف هلوق تيد
 ةيراج ذخما نإ تاداوشلاباتك نم -ءانغلا |

 هنأل هتدابش تدر اهانغل سانلا ممجيل

 هلهأ ىلع ءوسلا رقي ىذلاوهو ثويدلا لمف

 ىذلاوهىديبزلا لاقو .تاعام هلق اذك

 يىرهوجلا لاقو هتأرما ىلع لجرلا لخدي
 5 !*. |5 مس لس ءاهقلا رثاإ

 * © كزاقنم اذه لذ و هل ةردع 8 يذلا وه

 تعدلل ىضر ىفاثلا لوق ريدر |
 هركفأ دق تارإدلا باحصأو ةيزجلا يف



 لدججلاة مود ةلجد ١١

 لوسرنأهدانساب قييبلاىورو .تالامجو | هباوصن ريد عمج اودارأ نا اولقو ةعامج
 كام امنا د لاق سو هيلع هللا ىلص هللا | وبأ لق قييبلا لق .نويعو ناكر ويد

 مهسفنأ ىلع مديدشتب مكلبق ناك نم | لمعتست ةحيحص ةغنلىه ىداشملا روصنم
 هتارايدلاوعماوصلا ىفهاياقبنودجتسو ١ عمج ىهو مورلا دالبو ماشلا ىحاون ف

 لمجك تارايدو رايدو راد لاقي عجلا

 عضأ و ملاءاسأ فل صف

 هدسج معدق ًاريثك ًايلط نارطقلاب لطم | بنجب ةفورعلا ةيرقلا 6 ايراد ٠
 هزالأ لاجدلا ىو كلذديو هع ىرحو هل حسو لايما هبال نود ىلع قشمد

 هباحصأ ىلطي هنالو داضلاو رفكلاب ىلطم | نأكو تدم نم ةانثللا ءايلا ديدشتو ءارلا
 رعامابم اع ايتيطغتل ةلجد تيمسو كلذ, | نماوتكس نمو اهنوئكسي فاسلا ءالضف

 نوكت نأ زوجيو لاق هيلع اهتبلغو هيلع | اهبو نذؤملالالب مهنع هللا ضر ةباحصلا
 قاقتشا اهنمو ةرثكلا ىنعم نم ةقتشم | نيديسا ةرايزلانادصتينار وشم ناربق

 راكل ةلجد تيبس عرج رثكلل لاجدلا | نابلس ىبأو ىنالوخلا ملم ىبأنيليلج
 ىنسم نم نوكم نأ زوجيو لق اهئام | قادمهلاحتنلا وب ألاقام,نع هللا ضر ىتارادلا

 لدحنلا لل يلو عرس ثينأتال فاالاورادلا نمايلعف اهو ايراد

 اهيرج ماودل ةلجد تيرسف ةلاجد لاقثالا ىع هاد دناؤرلا هذه ايف تدنز 3 ةلا_ه اا:هالإ 0 اء ةلالد دئاوإلا هذهابف : الإ

 ةنئجل !رودل ًاممعغ تناك اهنال ريثكتلا

 مالكا نم اهلثمو مطزانمو نييئاسغلا

 © ةنويلس اماكح ايدربو أيحر»

 *# ةدعرسو

 باب يف 2 يف ةروك ده * لدتجلا ةمود ل6

 ذولا دلارم عل لاق بدبملانم ة 4 زا ظ

 ع 4 5 اس واولاو نارورشم ناوجو قارعااب روهشملا رب أ 4 ةلجد 2

 ل لإ نيندحلا نم هريغو ىنزاخلا راشأو ا فلا اهلخدي ذلو لادلا سكي وهو

 نأ زوجي ىنادمطلا حتغلا وبأ لاق .ماللاو

 .لهأو لادلا مب «:ولوقي ةنالا باحصأ ىأ لجدم ريع موق ند قمم نوكت



 باوصلادي رد نبا لاقوا.مموحتفي ثيددحلا

 لاق. .حنفلا ىف نوثدحلا ًاطخأو لاق مفلا
1 

 برقي سو ىلاطمل بحاص لاق ىدقاولا

 ماشلاب ضرأ ( يه ىهزاحلا لاقو . كوبت

 ابنيبو لايل سمخ قشمد نيبو اهني

 ةليآ ةرشع سخ ةشردملا نيبو

 باوصلاو نيديجي اسيل نالوقلا ناذهو
 رك سعب مساقلاوبأ ظفاحلا مامالا لقت ام

 تناك لاق ىدقاولا نع قشمد خيرات 2

 ماشلا تاوزغ ل وأ لدنجلا ةمود ةورغ

 | ةلحرم ةرششع ثال؛ ىلع ةنيدملا نم ىهو

 قشمد نمو لحارمرشع ىلع ةيركلا نمو

 | ضرأ ىو ةيرب ىف لحارم رشع ىلع

 ىف ورغم بابذلا 012 انذلا ها بب 05-5

 ةرثكلا فو ةبذأ ةلقلا ىف همحو ةيابذ

 | رسكب نابذ
 .نادرقو ةدرقأو دارقو نايرغو ةبرغأو

 وبأا لاق ىرغو ولا لاق

 بارثك ءايلا ديدشتو لاذل

 1 ضرأ ( لاقب ع 535

 تاذ ىأ لاذلاو ملا حتف ى 2 ةيذم

 أ! ةبوبذم ضرأ ءارغلا لاقو , بابذ

 لاق شحءرتاذ يا ةشوح م ضرا لاقي

 قدح عرذ

 اهوحو حضاونلا ىلع نوقسي عرزو لخت

 ةنيدم ىهو ريعشلا موعرزو ةليلق نويع

 نفح اكوروسا اهيلع

 طظفاحلا ةءاكح رخآ اذه برعلا

 حتفلا وبأ مامالا هلاق ام هب راقيو تاياغلا

 ةمود لاق قاقتشالا باتك ىف ىنادمم لا

 ةفوكلا نم ل>ارهرشعىلع ةيرق لدنجلا

 رصم نم ةرشع ىلثو قثمد نم ناو
 ناكحلا عمتجا اهيفو ةئيدملا نم رشعو

 هرادتسمو ءىثلا عمتجي ةءودلاو لاق

 رادتساماكم نال ةمود تيس امتأكف

 # لدتجلا

 رئاطلا اذه ىمس ىجاجتلا لاق يدحاولا | «دحاوف

 ريغ لاقوهارطضاو هتكرح ةراكل ايابذ

 مفديأيأبذإ هنال كلذب ىو يدحاولا

 # مفدلاو عملا بذلاو

 هسف دملا عارذ عارتلا كاع ذا
 - 2 3 ل 7-١

 يذلا عارذلاو ثينأتلاو ريك ذنلا ناتخل

 هريغو بو ل تعرذ ل لاقي 4و عودي

5-8 

 ناعرذو عرذأ عارذلا عججو ًاعرذ هعرذأ
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 هعرذ دقو ةرثك ىناثلاو هلق عمج لوالا

 ًاعرذ رمالاب قاضو هقبصو هيلغ ىأ ءقلا

 نأ مادألا لاق , هع اع مد : اذا
.- 1 

 1 ٍء ءاوقي مو 1

 ا مضوم عضوا عرذلا ير رهزالا روصم

 ريعيلا عرش نأ هيف لصالاو لاق ةقاطلا

 هتوطخ ةعس ردق ىلع ًاعرذ هريس ىف هيديب

 هعرذ قاضدتقاط نم رثك أ هيلع لمح اذاق

 قيض لمجف هقنع دمو فعضف كلذ نع

 ةئاطلاو عسولا قيض نع ةرابغ عرذلا

 ةئاط ىلام يأ عارذ الو عرذ لام لاقيف

 عارذلاندلع# م ل اذه ةحصىلع ليلدلاو

 لاق اء اعرذدب تعض نولوقيف عرذلا ع مضوع

 عرذلالصأ ىكذ ًادحأ دجأ م ىدحارلا

 نبارك ذو لاق ىرهزألا هركذ امم ندحأ

 نم هلصأ نأ اههدحأ نياوق هيف يرابث 6

 لأ 1٠١

 عرذ

 2 ا 10

 لحا رم عيرأو سدقلاىلاو ةل>رم نود
 بأ لق, ءارلا حنفي ىعرذأ اهي 1 ةيسللاو |

 تاعرذأ أ نادلبلا قاقتشاىفىادممل 9

 ةعرذإ عج

 تناك اهنال كلذب تيمس اهنأكولاقركذ
 تريلا ةينادتم راطقالا ةبراقتم ةريغص

 نم ةنل ف  عارذ عه مج ةعرذأو

 مهجورخ حصيل ان انبتف ا 5 يندأ م
 ىفهلوق ٠ مها عمج م مج دحاولا نم

 : رعاشلا لاق ةقباسملا باب ىف بذيل

 هتلوؤ+ ىغت ال عرذلا نأ

 ريضاحملا طوش نع زجعب لغبلاك

 يتتو ةمجعملالاذلا حتفويملا مشب عرذلا

 اذكميأ هيبأ نم فرشأ همأ ىذلا وه ءارا
 لمجلا ف سراف نبا لاقو . روبجلا هلق

 ةيب رع همأ ىذلا وه لاجرلا ند ع رذلا
 سوا نبا لاق برع ريغ ى سدح هوبأو ا ىنمف هقيسو هبلغ اذا ء ىقلا "الف عرذ

 هوركمللا سيح نع قاض يأ هعرذ قاض

 لوق ىبمم نم بيرق ىناثلاو هسفن ىف

 ندحأو نيبأ ىرعهزالا لوقو ىرهز ألا
 ةعيرذب عرذتوةليسولالاذلا جتنب ةعيرذلاو

 2 نيتللا نيتمئرلل كلذ ىحس هريغو

 راملا ةيحان نم اينأ امهنال لغبلا عارف ١
 لآ اجه رعاشلا نأ تيبلا اذه ىتعمو |

 دايز ىلوم املس اوجوز ثرح نيدجلا ىذ

 نايتاب هببشو اوفكس دل هنال ممانب صعب ١ لتقلاو عئارذ ارعمجو ةليسوب لسوت ىأ

 ىأه تهوؤ+ ى ع ال هلوتف سرا راما ٌ 5 زيطأ 1 تاءرذأو عيرمسلا عل رذلا

 هلاوخأ مركو همأ بسن ةليضف ىنكم ال | حاحصلا بحاص اهديق اذكءارلا رسكو
 ىلاعت هللا اهامح ماشلاب ةف 48 ورعم ةدلب ىو

 ىرمعب ىلاو ناتلحرم قشمد نيبو اهني

 دايجلا ليا ريضاحلاو ًابرع مسهنوكو |
 و رفحا نم ذوخأم ردعلا ةديدشلا |



 ركذ

 همفري الو .صقان عرذملا هانمف ودعلا
 فرش همفري ال لغبلا نأابكه لاخ فرش
 | نع ؤجمي هأرث أذدهفو سرفلا وهو هلاخ

 ه سرثلا طوش
 أ وهو فقورعم رئاطلا قرد 4#« قرذ >

 حتفب وهو راجلاو سرغلا نم ثورلكه نم

 قرذ هلعفو ءارلا ناكساو ةمجعملا لاذلا

 يف اهريكو ءارثا مشب قرذيو قرذي

 * ىرهوجلا امجاكح عراضملا

 بتكلا ينرركت دق « ركذ و«
 مامالا لاق ىلاعتو هناحبس هللا رك ذ مملوق

 ةنلا قركذلا لصأ يدحاولا نسملا وبأ
 دف ايش كرك ذ نمو ءىثلا ىلع هيبنثلا
 هيلع هتببن دقق هتك ذ اذأو هيلع كلببن

 سشنلا ىف ىنملا روضح ركذلا ىنممو لاق

 سلو لوقا ةراتو لعفلاب ةراك نك 9

 مالك اذه نايسن دعب نوكي نأ طرشب

 كلا نأ ىلع ءاماعلا قذتا دقو ىدحاولا

 ناسللا رك ذو باقلا رك ذ نيب رض ىلع

 ةمادا ىلا هب لصوتي ناسالا رك ذو اولاق
 نملضفأ بلقلا ىذو اولق بلقلا ركذ
 ناسالاو بلقلاب رك ذ اذاو ناسألا ركذ

 ةاكإلا ثيدح فو . لماكسلا رك ذلا وهف امم

 ةكمللايق ءاململا فاتخأ ارك ذ نوبل نبا

 نأ عم ارك ذ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف

 15 ىكذ

 وهل يق هاك ذالا نو كب ال نوبالا نبا

 ناف كلذ .ىلأ قرطني طلغا ىناو ديكأت

 هدحو اذهو ةثنؤم ابك ةأكذلا نانسأ

 ليقو ركذلا ىذب هديك أ؟ نسحف رك ذم
 هنثكتست ال يملا نأك ةلعلا ىلع هيبنت وه

 هنوكل صقان هناف. هتيم ريكل مقادلا اهبأ |
 ناو هناف دحالا اهمأ هلتتسن الورك ذ |

 لاق ضاخلا تنب نم نسأ ارك ذ ناك
 عجلاو. ىثثالا فال ركذلا ىرهوجلا

 ةزاجحورجخك ةراك ذو نارك ذو روكذ
 ريق لع ريكا ذم ماو فورحملا رذلاو

 وره يألأ ركذلا نيب أوقرف مههأك سايق

 ىف وضملا وه ىذلا ركذلا نيبو لحفلا

 ىذلا عملا نم وه شنخالا لاق . عمجلا

 رسنكلاب ركذلاو رك ذلاو هل دحاو ال
 :؟ هم م م”د فلا + 5 .٠ ءويإ
 مظوفو ٠ ةرث دعلإ اذكو نايسألا فالخ

 كعب هىشلا ترك ذو ءائذلاو تيصلأ

 هيك ذت و يلقب و قاسلب هند و نايسنلا |

 ةوكذنلاو وع هتك د وىريغ هتركذأو

 ةأرملا تركذاو ةجاحلا هب وك ذتس اما

 دلت اهتداع ىتلا راكذملاو ارك ذ تدلو |
 03 روك ذلا ا

 نينا ةكذ هثيدحلا يف ا ى ذ

 بأ هأوز .نسح ٌبيزدح وهو .6همأ ةاكذ

 ٍإ
1 

 ركذلاوىنمع رك ذو ركذ ىلع كنم نجا | ملا



 قوذ هذ الاذن

 .مهان دآم ينمدب ىسيو لو هيلع هلغشا لما 15

 «لجوزعشا ةمذ قوبف حبصلا للص نمو

 همأ ةاك ذ ةروهشملا ةياورلاو هريغو دواد

 ابامجحيو اصب ىسانلا صضعبو اك ذ مقرب 0

 هلوص 5 9 هلوصرو هلئا همد مك اه عاق كأ نش هو هلخأ 0 مو ا ةقمحو ةقياح ىلأ بادحص 8 زاد سهلا ا ا 2 أ تاسمال الا 5

 نشنلاو تا ذل عمظوم ةمدلا ظل لاعتسا | نولوشيو ةاكذبالإ لحال هنأ ىف ىلاعت للا

 هسانو هتاذ يف ىأ هتمذ ىف بجو مهطوقف فاكلا تفذح هنأ ةكذك ةريدقل

 سفنلا ابل ةنامالاو ديعلا ةمذلا نال

 # ابوشاب ابلحم ىمسف تاذلاو

 ةياورلا نال ءىشنب سيل اذهو بصتناق

 وبأ مامالا لقت اذكو عفرلاب ةقورحملا
 مفرلا ىلء هريدقتو هريغو يبناطاعأ ناماس

 نم ملسلا باي يف هلق #* باذ ع

 لوبقهمزلب ال بطرلا ىف و ى مسأ اذا بديملا نينجلا ةاك ذ نأ ابنسحأ ابجوأ لهتحي

 لاذلا حتفو ميلا مضب باذملا .٠ بنذملا

 ىمسبلا وهو ةددشلا نونلا رم 5و ةجمملا

 ريدقتلا و ًادتيم همأ ةك ذو مدد ربخ

 : رعاشلا لرقك هل ةاكد نينجلا مأ داك ذ

 هبثذ لبق نم باطرأألا هيف أدب ىذلا 3 انئانأ وني انونب *©

 ةرسبلاث دن دقو ىرهوجلالاق .٠ بسحف هب تلصح ام رباع نال كلدذو هر اظلو

 انزل ةشدم ىف امأو هأي قى 2 ع ابأ لمح الو دئاقلا

 د ةوذأ ءىللا تقذ لاش *« قود 2 اهريدقتف اهتحص ريدقت ىلعبصتلاةياور

 تقذ امو ةقاذمو ًاقاذمو ًقاوذو ًاًقوز | همأ ةكذ تقو ةلصاح نينجلا ةكذ
 ىأ نالف دنع أم تفذواثيش ىأ اقاوذ تايون الق هنأ ةاكذك هريدقت مطوق أمأو

 اهرتو ثبذج ىنأ سوقلا تقذو هتربخ ؛ ءاج امناو نحل وه لب نييوحنلا دنع

 هرمأ لابو هللا هقاذأو اهتدش ام رظن ال | ةفورعمعضأوم ىف فرحلا طاقساب بصنلا
 رمأو ءىش دمب اش هتقذ ىأ هتقوذتو | انهعادوجو» سبل طرشب نيفركلا دنع
 لوللا قاوذلاو مولعم بري ىأ قاذتسم « ملعأ ىلامت هللاو

 ينج ناو بذيلا نم ثايدلا باب يف هلوق | هتءذ ىف لاملا تبث مهلوق * ممذ )ع
 ءاوطإ م لو هلوذ يهدف هئاسأ ١ لع تلفتشاو ةتمذ تئربو همك قلع 7

 كول تو -

 ةرارملاو ةوالحلا ةدا شو قاذملا نم ةئالأ ققيذلاو . تاذلا ةمذلاب جدار همةعمذ

 حتنب قاذلا . ةبوذعلاو ةحولملاو ةطوملاو | يبنلالوق هنمو ةناماللن وككوديمال نوكت



 #1 غاق را تآذ
 بلعل ىب نب دجأ سابعلا وبأ قاعي

حاص ةاثعم 57 4 ىوذإل
 كس ىلإ ةلاملا يأ ب تاذ ىاعم ةي

 مو 507 و ةيللا ق ءانعم ١ كه اذه باب ّق

 مني تاذ م ىعم جاجز م لاقو لق 8 تاذلا تانم.. نء ةفصنا فاح ناو ناميالا

 قالطلا باتك ىف بذوملا بحام لوقو
 لحن ضارعأ ضايبلاو داوسلا نولل
 اذهو ةقيقملا تاذلاب ٌمدارف تاذلا

 ضعب هركذأ دقو نيلكتمل حالطصا
 ةنايف تاذ فرعب ال لاقو مهيلع ءابدالا
 ةبحاص مع تاذ اها وةقيق- ىنع برعلا

 ركش راكنالا اذهو ءاهقنلا هلقىذلا لإ

 لانن الا ةروس لوأ ىف يدحاولا نسحلا

 تاذ اوحلصأو شلا اوةتاف) ىلاعتشالوق ىف

 نييف وكلا لوق وهو ةلادلل هدئع ثينأتلاف

 ةقيح

 تاذفىدحاولالاق .لصولا نيبلاو ماو | 8

 ءىشلا تاذ لاقي اك سفنلا ىنمب هدنع
 مظنلا بحاص لاقو ىدحاولا لق ,هسفنو

 انبه ةعزاملاو ةءوصختأ نع ةيانك تاذ
 ةالص ىف ثيدملا ىفو مهنيب ةعقاولا ىحو
 ىأ. رودلعاتاوذ جرخت نأب انرمأ ديعلا

 بوصنم ءاتلار سكي هور ودفن بحاوص

 رجلاو بصنلا لاح يف هاتلا رسكب لاقب

 اهقحلتقةدرفملا تاذ امأو .عفرلا ىف عفرتو
 ه ثالثلا تاكرملا

 عض ولأ ”اسأ ىف لصف

 ةروك ذمءارلا رسكب ( عاقرلا تاذإل
 ملاطملا بحاص لاق فوأتا ةالص باب ىف

 هب ةوزغلا تيمس ةرجش مءا وه ليق

 اهيلعاوفلف تبقا ممادقأ نال لسبقو
 ليقو هباتك يقلص اهرسف اذهب و قرا

 تيا ا ع و, 4 يما اخاه
 حم هاو مه وا يت تاق ماقرب تدوم

 ا انك اذأ ىحرب اجربخ ف هلوقل عطوم هنأ

 5 "كما خل

 . علاطملا بحاص مالك اذه عاقرلا تاذب

 ىسوم ىلأ نع نيحيحصلا ىف ثبن دقو
 فاناثكف انمادقأ تبقنت لاق ىرعشأالا

 تاذ ةوزغ ثيمسف قراعا انمادقأ ىلع

 قرا نم انلجرأ بصعن انك اي عاقرلا

 هلأ 'اهم-رحالصلا نب نيدلا قت : خيشلأ لاق ١

 نأب رباج لوق نيبو اذه نيب عمي يلاعت

 (تافللاو ءاممالا بيذت ١ ج- 98 م)



 لسالسلا تأذ. ١1
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 ةفيلحلا وذ

 هرك ذ ام عاقرلا تاذ ةعقبلا تيمس لاقي
 ينحلاقرباج نأ هانعم تاق . ىمدوم وأ

 يساراص ىلا ةعقملاب انك اذا

 ىناحص هال قدوه وبأ هلاق ام باويملاف

 مقأوال ًاقناوم اربستت رسفو ردالا دهاش

 لدعي الف هريغ معي رص هقلاخي مو ةغللو

 © هلع

 نيتلمبم نينيسب 96 لسالسلا تاذ +

 ماللاو ةروسكم ةيناثلاو ةحوتنم ىلوالا
 ف ماّسلأ ةيحأنب فورعم عضوم عد

 ةريس َق ماشه نبأ لاق .ةرذع يب ضرأ

 نب ورمع رأس ملسو هيلع هللا لص ىب يملأ

 ىلع ناك اذا ىح هلع هللا يضر ىباعل

 لاقو لسلسلا هل لاقي ماذج ضرأب ءام
 لسالسلا تاذ ةورغلا كلت تيمس كل ذب و
 لسالسلا تاذ ةوز تناكو
 ةوزغ تناكو ةرجطلانمنام ةنس ةرخآلا

 ظفاملا لاقو . يلوألا ىداجيفابلبق ةتؤم

 قشمدخيراتهءاتكف رك اسعنب ىساقلا وبأ

 ةتؤم دعب لسالسلا تاذ ةوْرَغ تناك

 تاذ ىف روبشملاو ةنؤم لبق ىع لاق هناق

 | نبأ رك ذو يلوالا نيسلا حتف لسالسلا
 مضلاب اهنأ بي رغلاةياهن هباتك ىفرينالا
 لاملس يم لسالسال لاقي ءام مما وهو

 -يداح ىف

 هطبتتسا. ريث ألا نبا نظأو لهسلا وهو
 ةدئع لقت ريغ ع نم يي رهؤجلا حاحص نم .

 مم قةةق « هيالك 2 ةلالد الود هيف

 قارعلالهأ تايم 8( قرع تاذ )4

 ءارلا ناكساو ةلمهملا نيعلا رسكب وه

 . ةكم نم نيتألح رمىلع وهو فاق اهدمب
 دجت لهأ نيب دحلا هو ىمزاملا لاق
 © ةماهمو

 ةنيدملا لهأ تاقيم ©( ةنيلملا وذ )©
 حيتفو ةلمبملا ءاهلا مضي ًاثريش هللا اهداز
 ءاقلابو تحن م ةانثلا ءايلا ناكساو ماللا
 ليقو ةنيدملانم لايمأ ةنس وحن ىلع وهو

 ضايمل ]مح 3 يفد. عب ر ليقو ةعبس

 اذههبتشا او مشج يبل ءام ةفيلخلا وذ

 اني عطول يحهو تاقيلا .ظفل يلع ةفيلملا
 حتفب ةقيلحو أ ةمابت نع قرع ؛ تاذو ةذاح

 ىلع لزنم ىهو فاقلابو ماللا رسسكو ءاحلا

 رايد نيبو اهني ةنيدملا نء اليم رشع ىثا

 هلبق ىذلا لثم ةفيلحي هبئشا وأ .ملس ىلإ

 ىلع فرشب ةكمب لبج وهو ءاقلاب هنأ الا
 ملظن دقو ىمزاملا نع نهرك ذ لابجأ
 نيتي يف سخلأ تيقاوملا ءارمثشلا ضعب

 : لاق

 ا نههلا ماهل قارعلا قرع
 ىلدملا مرحب ةفيلل ا ىدذبو



 اا خرم وذ ببر

 نأ ةكم لخد نمل بحتسي رهازلا رابأي اهبتررمزا ةفحج ماشلاو

 لخاد يأ ةكملوخدلسغ ةينب هب لسفني | نيتساف نرقدجت لدأألو
 يح ةرمعوأ جحب همأ رحإ حصي نم ناك | لوخدباب قووكذم ©( ىوط وذ )»

 هب رم نأ اذه ىصلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ا ىلع ءاطلاتتب وهاهريغوةضورلا نم ةكم

 « هريغ ىف لدتغا الاو حتفبو اه ريكو اهيض زوجو حصق الا

 نيتحوتنم ءارمث مع ه( خرم وذ )* ناتذا فرصي الو فرصيو ةفنخلا واولا

 يف ةئيطحلا رعش ىف روكذملا ةءجعم ءاخ 9 ةكمر باب دنع عضو» عب بسلا ىف امهم ىرت

 هنايبيتأيسو بذهلا ن نم ةيضق ةيإ باتك ةرمعلا قيرط بوص ُ كم لق أب

 © ىلاعت هللا ءاش نا ملا فرح ىف مويلا فرعيو ةثئاع باجتسمو ةداتمملا

 ءارلأ فرح
 سابعلا وبأ هلقام نأ ىلع ليثدلاو جاجزال | ىلامقو كرابت هللا لوق 8( ببر )+

 اذا نيربفلا نم ءزجلا نأ حيحصلا وه | ؟.ئاسن نم ةروجح ىف ىاللا مكيئابرو /(

 زوجي ال ًافحاو امهْسن نكي م التخا | نيودسا وبأ مامالا لق (نهي مل دأللا

 نم تبرهو كئاسب تررم نويوحنلا | نآرقلاىناعمباتك ىجاجزلا ىرسلا مه ربا

 نوكت نأ ىلع تانيرظلا ديز هس م كخدىتاللا ديزي نيد صابعلا وبأ لاق

 ءاسنلا ءالؤدو ءاسنلا ءالؤطلأتمن تافيرظلا أ يئايرلا تابمأ نه ىتاوالا ءاسنل تمن نم

 ةلزنو مكناس تابءأ اواعج نيذلاو لاق | كلذ ىلع ليادلاو سابعلاوبأ لق . ريغال

 اسما نبي يتلخم اللا مك اسن نم هلوق | مل اذا لحت ةبييرلا نأ سانلا عامجإ نأ
 ىعأ يلع اوصل نوكي نأ ملل زوجت

 نأو لاق نم متلخد ىباللا ىعلا نوكيف | تايم ل وه نهب مل ,منلخ ىناللا 5 سن نع

 كلك مام نم ماس تابمأو نوكب ْ نم مجئاست تاهم أو هأثمم نوكي جئاسن

 نوكنوقي الا لوأ ىف تاءببملاتاعردنلا

 لبيغسي_ ملاذا نالحي ىناللا ند بئايرلا

 هلوق نوك ب نأ زاجأ نمذأو اهمأب لخدي

 نأ جرخيف نأ متلخد ىاللا ..: اس



 طبر ل

 وه ميئاسن تابمأ نودو طقق نيتابمأب
 ةأرما تثنب ىبف ةمديرلا امأف خلابلا ديلجأ

 نال ةبوبرم اهانممو هريغ نم لجراإ

 ىمست نأ زوجيو لاق اهيري ود لجزلا
 هرجح ىف تناكو اهتبيرن ىلوث هنال ةبدير
 لجرلا نال هرجح ىف تبرت نكن ملوأ
 ىعسبرعلاو اهببير ىمساومأب جوزت اذا

 هنومقويو مهب مقي اهب نيلومتملا و نيلعافلا
 لئتتلا هب عقو دق أ لوتنم اذه لاقيف

 مالك رخآ اذه لتق دق ىا لتاق اذهو

 ليلدلا هريغ لاقو# لامتشادحر جا جاجزلا

 ىتاللا ) ىلاعت هلوق دوع زوجي ال هنأ ىلع

 ضخ لب .ءاسنلا تابمأ ىلا (نيبمتلخد
 نيمضوملا ىف ءاسنلا نأ بئابرلا تابمأب

 زوجبالو امسرجو اههبارعإ بجومفلتخي
 © دحأو .ظفلب اميفصو

 طبر لاقي ةغالا لأ لق *( طب لزب
 ءالارسسكب ةطيربو هطبري هدش ىاءىثلا 0 ها

 شفخالا امهاكح نمو ابمضو عراضلا َّق

 حئتتب طبرمو طبرم عضولاو يرهوججاو
 رغلاب ةطبارملا طابرلاو اهرسكو هأبلا

 ةينب الا ضو تاطابرلا دحاو أو

 طايرلاو اهبتطبارم ليغا طابرو ةفورعملا

 | نالفوامهريغو ةبادلاو ةبرقلا هب دشن أم
 ديدش ىأ شألا طبب رو شأللا طبار

 . ىج ملاه ط مول ||

 عبد

 طب ري هنأك ىرهوجلا لاق بلقلا

 نم مضاوم ىف ىلازغلا لوقو رارقلا نع
 هدأ ره دويث ةطبارلا ىف ريجولاو طيسو وأ : ةطأ لإ ع

 نويوحنلا هركذ ىذلا طباضلا ةطبارلاب
 .برعلا نع ةنللا لهأ داكح امم ذوخأم هلعأو |

 ىأ ليغغلا نم ةطبارو ةطبار شيجاولاق
 « ةمامح

 وهو فورعمددعلان ممبرلا «( عدر#

 ناكسمأب عبدو عد لقي ةمب رأ نم ءزج

 هأبلارمكو ءارلا معتنب مسسب عيارو اهمضو هايلإ

 محلا ىاهركذ تائل ثالث ءاياهدعبو |

 دنع روسكلا هذه ىف كاذ درطبو لاق

 مويف عالرو عابرأ عجلاو لاق ممضعب
 ثاغل ثالث ةيقو فوردعم ءاعبرالا

 3 م راوزأعب “ب راو دأب أحلا بحاص اهركذ
 ريض لاو ايمضو ايدتفو ءايلأ ركب 0 -010

 اذه مسح ب نحاص لاق رسسكلا دوجألاو | طب
 أ رثأ مورلأ

 مث ةيمسألا هذه ليلدب دحالا مدنع
 مهنكلولاق ءاعبرالا مْ ءاثالثلا م ناثالا
 مايأ اوصتخا ىنعي ءانبلا اذهب هوصتخا
 كامسلاو ناربدلا اوصتخا 19 عوبسالا

 ناك ىنايحللا لاق . .قرغلا نم هيلا اويهذال

 هيف اع ماعب رالا يقم لوُش دايز وبأ

 جاجس رلا قحسإ وبأناكو هرك ذو هدرقيف

 مايالا لوأنال ع اوبس "لأ نم



 عبر

 ثنؤيف نويف امم ءامبرالا تضم لوقي
 نع ءيكحو. ددملا جرت هجرت عيبجو

 م تسلو عبار أ همم ىف باعت

 يبارعالا نيا نعهنع ّظأ يكسو ةق

 ءاعب رالا موصنر نمث ىأ ًارواعبرأ كشال

 ىسيو مكشلا فم هركذ ام اذه ةهدحو

 فينو لادلا مضب ًارابد ءاميرالا 2

 ف مطوق تاواعبرأ عمجيو ةدحوملا مايل

 عبرأ ع نيثاملا ىف ةاكزلا باتك

 دق اذه تانيعب رأ سمخو تانيسق

 زوهي الو لاق ةيبرعلا لهأ ضعب هركنأ

 ادهو اهوحنو نيعبرألاو نبسخلا عج

 دقو هزاو> باوصلاو فيعض راكنألا

 لكلاق هيوبيس نع هريغو ىرب نبا هاكح

 هع زوو ريكات مج ع عمي ب 1 ركذم

 زوجيف تامامح وماجك ًاسايقءاتلاو فل ذاب

 دجأإ» ثيدحطا فو. اهوحتو تانيعبرأ

 لإ بابو قدرك ذ4 عابر ال الإ

 تو ءارلا حتنب ره بدها

 لاقي لبالا نم ىلا وهو ءايلا تيفو

 ثيأرو عابرب تررمو عابر لمج اذه

 | ن“ ةيعابرلاو ءاوس ضاق لشم ًابعابر

 ىلع اذه ن

 ن:ضرقل

 نيملا ريس
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 ةعبرملا ناو ناظاظشلا نبأ بذبملا نم
 أ اهيفلاقيو ءار )| ناكساو ميلا سكب يف شا

 / وبر
 | 5 01 2 ا

 نالجرلا دخاب ىوع صو اضيا عبرلا

 ريل ىلع هامضيو لجلا المحيل اهيفرطب
 عوربلا د٠ ريعبلا تعب رفثم لاقيو. ريعيلا !

 ربك [فورعم ناويح ءابلا مضو ءايلاحتنب

 ةدئاز ءايلاو هئمهشلا بيرقراعلا رايك نم

 . عيباري هةمقحو

 ةدايزلا هلصأو روصتمابرلا * وبر
 ةدايزاب رلا ىلاعت للا هجر ىلمثلا مامالا لاق

 ابر لاقي عيب ريسغ نم لاما لصأ ىلع

 لاكو. اهرلاو ابرلا لاقيو داز اذا ءىثلإ

 يلع فاخأ يأ هنع ىلاعت هللا ىذر رمع
 سدكل هايلابهتباتكس اقول اق اب رلاىميامرلا
 ءارتلالاق واول ثارقلاف هويتك دقو هلوأ

 اودلعت زاجملا لهأ نال كاذك هوبتك امنا

 موماعفوب رلأ عا ةريطأ ن و ةباتكس لا

 اهأ رق كالذكو مهنخل ىل يلع فوملا : ةهزو

 نزح اة رقو.واولاب ىودعلا كانو وبأ

 ءارلابة ريك ناكل ةلامالاب ىناكلا و

 أمأت ءايلا ةحتنب ميخفتلاب نوقابلا أرقو

 تبتك تئش نا را ايخلاب هيف ثنأ . ك1

 فلالاب وأ فحاصملا قام ىلع وأ

 ١ ز يك رك وع باو ابر يرهوجلالاقو. يبلعثلا هركذ امانه

 قفابرلاو لاق داز ىأ اورد وبري ءىثلا |

 لجرلا ابرأ دقونأيرو نآور وى ىح ةىعيبلا

 ءامرلاو لاق ابرلا ىف ةفا ةنقخم ةيبرلاو |



 ابرلا 118

 ناطيشلا ةباصإ ىو شاهدالا ف مامالا لاك. ايرأ ي يأ نالف امرأو ابرلا دملاب

 ةطيخ هب لاقبو ةطبخ لبطا وأ نوءجلاب ابر ابر لاقي ةداب ولا [ةغلل 3 ابرلا ىدخاولا

 سم لاقي نونجلا , سلاو نونج نم قرماعاذأ لجرلا | أو اوبر 0 ىلا

 ديلاب سما نم هلصأو سيسم هيو لجرلا | ةداي زال مسأ عا رشثلا يف ابرلاو لاق رلا

 3 هنجيف ن اسنالا سك ناطيشلا نأ ئ وبأ لاقو ٠ . عيب ربغ ن نم لاملا لصأ ىلع

 هطيختي ناطيشلانأ اك ًاسنونجلاىمس | ابرنم هنالواو ابرلا مال ىريكسلا ءاقبلا

 ةطبخ نونجلاىهسيف هلبخيف هلجرب هأطيو | فلالاب بتكيو لاق ناوبر هتيفثتو وبري

 ريسفتلا امأف ديلاب سملاو لجرلاب طبختلا  |ولاقءايلاب هتينثتو هبتك نويفوكسلا زاجأو
 ثعبي ابرلا لك 7 نأ ةداتق لاقف | طخودو لاق هلوأ ىف ىلا ةرسكلا لجال
 + رلا اك ال ع كلذو .ًاًثونم ةمايقلا | ىلاعت هللا لوق بذهلا ىف رك ذو اندنع

 ةلكأ مهن أس فقوملا لهأ مهب مهفرعي اك الا نوموقي ال اب رلا نواك أي نيذلا)

 يف نوموقي ال جاجزلالاق ءابندلا ىف ايرلا | ( سملا نم ناطيشلا هلمبختي ىذلا موقب
 لاح نم نونجلا موقي اك الإ ةرخألا | نولماعيايرلا نولك أب ىنعم يدحاولا لاق
 نيناجم نوموقي ةي آلا ىتمم اذهىلمفهئونج | هللا لاق اك رمالا مظعم لك الا صخو

 ةبينق نبأ لاقنرنج ناطيشلا هباصأنك (ًاناغ ىماتيلا لاومأنواك أب نيرذلا) ىلاعت
 وبق نم سائلا ثععب اذا هنأ ديري ب | زوجي ال ميقيلا لام لكأ زوجي الاكو

 ا ىلاعت هلودل  ٍناعرسم اوجرخ هاوس ام ىلع لكلاب هبت ةلكلو هةقالتإ

 "اذا ةاس الإ( اعا تادجألا ا الإ لا
 مم را اظط | كو اجا رشا ا ةءايعلا موي ىنعي ( نوموقي /) قاع هلوقو

 هطبختي ىذلا موقي اكن وطقسيو نوءوةي | يذلا موقي اك الا )ىلامتهلوقو مهروبق نم
 ىفابرلا اوك ١ منال طقسيو ناطيشلا | هاثعم طبختلا (سملا نه ناطيشلا هطبختي
 موي مهنوطب يف ىلاعت هللا هابرأف ايئدلا ظ ربعبلا طبخو ءاوتسا ريغ ىلع برنذلا
 نوطقسيو نوضبني مهفمباقثأى يح ةمايقلا ىذلا لجرلل لاقيو هفانخاب ضرألا

 اذهولاق نوردقي الف عارسالانوديريو | طبخت هيف ىدتب الو رمأ ىف فرصتي
 ايرلا ةكأ نأ ديري لوالا ريغ ىنملا | وأ لبخي هم اذا هطبختو ءاوشع طبخ

 هلبخ ىنلاك ىثملا ىف عارسالا مهنكميال



 للك لجر هر

 ىلاعتو كرابت هللا لوق * لجر » | جرعنم هئاضعأ ىفلبخي هباصأف ناطيشلا
 مامالا لاق (ًةاكر وأ الاحرف متمخ ناف) نمسيأ اذهو طقسو موقي وهف ةنامزوأ

 متن ناذ دارأ ىلاعت هللا هح جحر ىدحأو 8 .راسغتلا راه لوقلوالاو ءىش ىفنودجلا
 ١ ملعلا ةطاحال لومفملا فذحف 0 سعأ ةصق ىف يورام ىاثلا اذه دكؤيو
 راجتو رجات لدم لجاو عمج لاجرلاو لاق | ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا نأ ءارسالا
 نئاكلا وه لجارلاو باحصو بحاصو | لجر لكر ثك لاجرملا ليربجمب قاطنا»
 يف لاقيو ًَدقاو وأ ناك ًايشام هلجر ىلع | مهدحأموقي مخضلا تيبلال ثم هنطب مهنم
 ةلاجوو ةلاجرو لجرلحارلثملجار ممج | ليدبجأي تلقا عرصيف هنطب هب ليمتق
 بك ار عمج نابكرلاو . لاجرو لاجرو | أيل نولك أب نيذلا لاق ءالؤه نم
 من 0 : الاوعنو ناسرفو سراف لثم هطيختي ىذلا موقي اك الإ نوموٌدي ال

 أ .ىدحاولا هرك ذ اما ذه« ىملا نمناطيشلا
 (ابرلا نولك أي) ىلاعتهلوق ىدرولملا لاقو
 ذخألا نع ربعف ابرلا نونخأي ينعي

 * لك الاداري امنإ دخلا نأل لك لاب

 ةنص ىفرركاذما ترألا 6 ثفر
 ,دشتو ءارلا يتب وهو ةائثلا ءاتلادم دشتو ءارلا ميتفب وهو ةع لا

 ةالصال نينوم نبع اق أولت نأ مكنك#

 ًايكرو مكلجرأ ىلع ةاشم اولصف اهقوقح
 مكيز# مكلذ نا مكباود رووظ ىلع

 ةقاسما لاح ىف اذه نورسشملا لاق

 نا ةلبقلا لبقتسم لجرلا ريكي ةدراطملاو
 ليقت_م ريغ ريكي هنكك 5ك هك منا نإو هنكمأ

 دوجسلاو عكر ىو رق م ةليقلا وه انياحص أ لاقنايبلا حاصلة قوفنم

 ليقتسمةي الا هذه ريسفتفف رمع نبالاق ىلع ينمي فرح ىف افرح مغدي ىذلا ١ ًُ 3 د عدن مذلا

 ٠ هركجذ ام اذه اهيليقتسم ريغو ةلبقلا امأو ةيب رعلا ىف زئاجلا ماغدالا فالخ
 نبا لوق بذا ىف رك ذ دقو .يدحاولا همالك يف ىذلا تثرألا اولاقف ةغللا لها

 ' * هأرلا مضي ةترلأ ىهو ةمجع

 اهلا باند ى مهوت * فجر || تاتك ىف ءمل م 5-5

 ناكوتي الا بقع امتع ىلاعتهَلا يضر رم ١
 يك ريس أ ىلإ به كير انخويش ض صعب د

 ريسفتب سللوقي مهضعبو ىدحاولا لاق | ىف يد دحاولا لاق فجر 1 مامالا نذأيال
 ١ لطابلاةءاشإ فاجرالا بازحأألا ةروس
 « هب ماهعالل

 فوخلا ةالصماكحأ نموكح نايب وهلب

 هللا ضر رمع نبا ىلو» عفان نع ءاجو



 لهو بخؤ لكي

 نب هللا دبع يرأ ال لاق هنأ مولع ىلاعت

 هلا لو سد نع الإ كلذ ركذ رمق

 2 مح يح اع روك هيف هد ملعأ ىلات ناو ملسو ةهناع للا ام

 ©« باوملاب

 ةروك ذمةيبحر الا لبالا ( بحر ع

 ةزمطا حفب ةضورلاو طيسولا ةكز ىف

 نادمه نمنطي بحرأ ىلا ةيوسنم ءاحلاو

 © ةنورعملا ةليبقلا

 .ةزمطلا سكب بدرألا *( بدر )5

 لايكم ةلمهملا لادلا حتفو ءارلا ناكسأو

 ىف ىايورلا لاف ٠ فو رعم رصم لعأل

 ًاءاص نورشعو ةعبرأ أ بدرألا رحبلأ

 « انم نوئسو ةعبرأ ودو

 باتك يف_ىرهزألا لاق * غم رد

 لصتمغسرا رصتخلا ح رش نمتايانجلا

 بحاص لاو دعاسلاو فكلا نيب ام
 عضوملا باوالا نم غسرلا حادصلا

 فيطظواللصوهورفاحلا نيب ىذلا قدتسملا
 لم غسرو غسر لاقي لجرلاو ديلا ن

 ةرهجا ىف ديرد نبا لاق. رشعو رشع
 لصومو عارزلا ف كلا عضو غر

 لصو ءرفاخلا تاوذ نمو قاسلا ىف مدقلا
 ندو رفاحلا ىف نيلجرلاو نيديلا قيظو

 لاق فانخألا يف ةنظوألا لصوم لبالا

 داصلاب غصر لاقيو غاسرأ خمرا عمجو

 لصشالوضر صيمق مك ىف ثيدح هيفو

 دواد ىنأ نيس ىف عصرا اسوهيلعهثلا

 2 ص لاا باي رخآ ُِق 4 وذ دو ىاسنلاو يذم كلا و

 ةفص ىف ثيدح هيفو ضايرلا نم عولللا

 ىرسلا فك ىلع بلا هدي عضوف ةالصلا

 ىبأ ناس قوه اذكه دعاسلاو غسرلاو

 لئاو ةياور نس اههربغو ىبيبلاو دواد

 #* حيحض ثيدح وهو رجح نبأ

 هلل لسر دحاو لودسرلا 6 لشر
 «تيع مل هلا تاواص ىلامتو ءاعبس

 مل يذلا وع لوسرلا ! رصتخلا .ظافل

 تاج موق نع اذخأ هثعب ند رابخأ

 يدحاولا لق . ةعانتم ىأ السر لبالا

 :لسرأ امو ) ىلامت 5 لوق ىف

 «لأ هكا .٠
 ناطيشلامتأ و اذا الات الو لوسرم

 قلطعا ىلا ل سرى ذلا لوسرلا ( هتينمأ ىف
 هيلأ مالسلاو ةالصلا هيلع ليريج لاسرأب

 نوكن ىذلاىنلاو. ًاهافش هرواحو ًانايع

 ىن لوسر لكف ؟ءانموأ اماطإ هتوبن
 ذهو ىدحاولا لق الوسرول لكس يلو
 لسرملا كا لو لإ ءإ رغلا لوق ىف 5

 قى وسر 21 ر ثلا نول قا

 كلدق نم ان

 لومة هيفو يدحاولا
 ةدرجلا ةوبنلا نأ هرهاظ ناف ملسو هيلع



 اشر

 وه سلو كاذب كامله ةلاسرب نوكت ايل

 هب دبشْسا يذلا ءارثلا مالكو كلذك"
 نيسلا مقل لسر لوسرلا مهجو .هيلع درب

 هريغو ىورهلالاق.فيفختلا لع اهناكساو

 | نينثالاو دحاولا ىلع لوسرلا ظنل قلطي
 بر لوسر انأ) ىلاعت هلو3 هشنمو عجاو

 ىلاعتّما لوقولاوق ألا دحأ ىلع(نيملاعلا

 نالوق تالسرملا ف (ًارع تالسرملاو)

 ايرلا ىتاثلاو ةكئالملا امهحدحأ نار ورشم

 | هريسشتف ىو الابحأ صىدرو أملا يلح

 | يف هلوق .٠ لاسرلا هن لآق حلاص ىل

 ةفرذتم عورف قالطلا باتك ىف 9

 منتي وهو ةعباتتم دانم٠ الاسرإ اه اهركذت

 اههومتوةميوبلاو ديصلا لسرأمطوقو“ هلوأ وأ

 هريغو هقبدص لسأ رو هالخو هتلطأ ىأ

 با:كسرخا ىف هلوق. ةلاسر هيلأ ستك

 يمارلا قلتخا اذا بذوملا نم ةقياسملا

 هانعمونيسلارمكو ءارلا حتمي وه هليسرو
 ليسو ةغللا لهأ لاق هتباس يأ هلسارم

 هريغ وأ لاضأ ىف هلسارب ىذلا وه لجرلا

 ليسسرو لسارموبف ةل_سار٠ هلسأرو
 ةفص ىف هلوقو : لزن رعسشلا س رئساو
 9 ةسرغسلا 5 ةيحا ذأ ءوضص ل : 5 أاأ ف عض ولا

 السر ىلع أنك 5 لذا لاقي نيسلا رسكب

 دتؤج-5)
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 ابحتفو ءارأا سكب ومو ثأتو د ود ىأ

 رصت# ىف هلوقو .رمشأ سكلا ناتغل

 ف لسرلي نأ بحت سلا بذيهلاو ىلا ا

 نيمو هيف لومي ها زعم ىرهز الا لق هئاذأ

 نم وذو لاق هم وس نم ةميق ًانيببق ةيالك ١

 هتايه ىلع ىأ هلسر ىلع نالف ءاج كلوق |
 ند لسرألاو*هسفأ بعلم الو لجع ريغ ا

 طقسو هدائسأ عطقتا ىذلا وه ثيدحلا ْ

 باحصأو ءابقثلا دنعدانعمأ ذه هناورضعب ا

 نم هريغو ىدادنبلا بيلعطاو لومألا | 1

 نم تاع اس لاقو نب هىمحلا |

 ٍِق ىبادصلا ةيف طقس 9 وه مرتك وأ | وأ ا

 ا دل له

 طرورشب الإ اندلع 4 جسم الو هدحوا

 باتك ُّق اثييم 4 د دقو ةرووشم آ

 كيفم لسرم ف نسح لصف مم داشرالا

 لوسرلا نوخي 0 دقو هريسغو سيسأأ نأ

 يم نوكيدقو كأم لاعت هلل لد نأ

 ةكماللا ٠ نم قطصي 5 0 للاعت هس لق

 نع السر
 نإ امد الا ىنلا نوكيالو نوكأ

 دملابو ءارلا سكب ءاشرلا خ أشر # 1 4 عب - 1! 11 م ا
2 0 

 ةيقسأو ءاقك ةيشرأ هج 0 وه
 لع ةدر رلاو 2
 قع 4“ را
 اهرسكو هأرلا مقب ىو ةو رعم 5 1

1 

 دقو 5 : نركب دقو (ساتلا ن

 نم ةريغو ىفاقلا



 0 لف
 اشر انبمجو ناتروبشم ناتحيصف ناتفل
 هوشري ها راهنملاقي و اهرممكو ءارلامغب

 ىشتراوهاطعا اذا ًاوشر

 ةوشرلا ءاهلعلا ضعب لق ةوشرلا بلط

 اهب لصوتي هنال اشرلا نمةذوخأم

 اشر ةوشرلا لسيق اذلو لبخلاك هبولطم
 هريغو ىضاقلا ىلع ةمرحم ةوشرلا< ةجاحلا
 مكحيل هيلا عفدت اهنأل ًاقلطم ةالولا نم

 بجاو امهالكو ملظظ نم عنتيل وأ قحي
 مفادامأو هيلع ضوملا فخأ زوجي الف هيلع

 | مارحف لطاب ىلا اهب لصوت ناف ةوشولا
 ناو نوعلملا ىشثارلاب دارملا وهو هياع

 سيلف ملظ مفدو قد ليص# ىلإ اهب لصوت
 هيوجوو هزأوج يف لاخلا فلتخيو مارح
 5 مضاوملا فالتخاب

 دشرو

 هاشرتساو اهذخأ:
 أ

 هللا دشرأ» كثردطلا ىف * دشر و

 ََش لاو دش ىلا ملا بحاص لاق «ة: الا
 ًادشنر دشري دشر ىفلا ضيقت داشرلاو . 5-38

 دشرو ديشرو دشاروعو ًاداشروأدشرو

 مهو" ىلع بصب امال يقو هيف دش رهرمأ

 0 1 ٍِء 8
 أ هدشرأو !دكه ل معتسي ناو هرمأ هدشر

 3 ع

 بلطهدشرتسأو هاده هدشرو رم آلا ىلإ

 دشرلاو دشرلا ىورطالاق. دشرأا 4 هادم

 | دشريدشرلاق, ة ةماقتسالاو يدها داشرلاو

 لاق هليف ةغلا اهشر دشربا دشرو ًادشر

 بطر

 سدكلابًادشرو ًادشر دشريدشرىره ولا

 دشرلاىدحاولا لاقو هيف ةغا ًادشر دشري

 ىنلا ضيقت وهو ريما ةباصا ةغللا ىف

 هلق ءانثلا هللاقي تبن داشرلا بحو
 « مكحملا ىف | ىل

 ءاما شرلا ىرهوجلا لق 6 ششر ا“
 اشر ناكملا تششر دقو مدلاو ممدلاو

 حتتلاب شاشرلاو لآ ا يلع شئرنو

 هم اهوحو

 بطرلا ةضالا لهأ لاق * بطر

 بطرهنم لوقت سبايلا فالخ ءارلاعتنب

 بطروبف ة هب وطرب طري ءاطلامغب ءىثلا

 بيطر نصغو ًابيطرت هئيطرو بيطرو

 بطرلاو ةبوطرلا بحاصبوطرملاو معا
 لكلا ءاطلا ناكساو ءارلآ مشب
 رسعو رسك ًاضيأ ءاطلا مهب لاقيو

 ىرهوجلالاقبيضقلا ءارلا حتت ةبطرلاو
 باطر عجاو اطر ماد م بيضا 2

 َ 2 52 ١
 ابوطرو اطر سرغلا ثيطر هنم لوقت

 ركأ ب فطر ءاطلا حتقو ءارأأ ما بطرلاو

 عقاب اطرأو باطر عمجاو ةيطر ةدحاولا

 رسبلا بطرأو+ بطرو تابطر ةيطرلا

 الكلا ةريثك 5 : رم ضرأو بطرلا



 لطر
 امل حصي نم باب ىف ف بذبا ىف هوقو

 ْ 3 وأو نيعي ىلع فل

 | © ءاطلاناكسا وءارلا مضي وه«بطر نم

 امحتقو ءارلارسسكي لطرلا * لطر ع
 بلاغو دوجأ رسكسلا ناتروهشم ناتفل

 نم ثيدحلا ىف

 | يف ىرهزالا لاقو نزولا هب داري هلاعتسا

 | عيبلاباتك لوأ ىف رمعتخلا ظاذلأ حرش

 | ىف هلوتو اليك نوكيو ارو نوكي, لطرلأ

 . زيجولاو طيسولاو رص نم نزلا باب

 ملعاو نزاو .هانمم هنأكرانيد ةئام لطار

 | بتكلا هذه ىف هوقاطأ يم لطرلا نأ
 ا نوح رمي دقو دادغب لطر هب اودارأ اهوحنو

 | نمو هب ململاو هترهشا نوحرصإ ال دقو هب
 | دادقي ل طر طبض فرعي نأ ىغبذي ام مهأ
 ةاكزلأ 2 ةريثك ماكحأ هيأ ع بل رفنإ هناق

 فورم وه ِ م امه ريغو تار نك كاو

0-9 

 ةعب راوامسرد نو رشعو هيو موه

 ةئام ليقو مهرد ةابسأ ةنالثو مهرد

 نونالثو ةثامليقو طقف نورشعو ةيناكو

 زيجولاو طيسولا ف ىلاز هلأ م

 لوألا رهظألاو فيعص د كل ىفارلاو

 لغه ار .دقتلا اذه رايتعا تحضوأ دقو

 ج أدهبو

 ىلإ ىف ةضورلا ىف ليكلب مأ نزولأب ود

 © رطقلا ةكزو تارشمملا ةاكز

 نذف

 عاعر مكحلا بحاص لاق 6 معر لع

 نسحتعرعرلاو مهتلفسو مهطاةس سانلا

 عرعر باشو هكرحتو مالذلا بابش

 سغر

8 

 قهارم ىأ عارعدو عرعرو ةعرعرو

 دقو ربكو كرحت دق ليقو ملنحم ليقو |
 ىرهزالالاةوىلاعت هللا ةهعرعرو مرعرت

 د تكرحت اذا تعرعرتو هنس تعرعر |!

 انزلا دح لوأ ىف هلوق د6 سغر
 نيمعردب سوغرم تنز ىتلا ةيراجلا ىف

 اذكه ةلعرملا نيسلاو ةمجعملا نيفااب وه

 تايييثتلا هب هيامكف قضايعىضاقلا هيلع صن

 ةديتعم ةخدن ىف اطويضم هتبأ راذكو

 فينصت هقئتملاو هيقلا بادآ باتك نم

 ىرهزالا لق ٠ ىدادنيلا بيطخلا |

 لاقو ريطأ ريثك يأ سوغرم لجر

 ةكربلاو ءامتلا سفرلا مكحلا بحاص
 غر ىلاعت هللا هسغر دقو ةرثكسلاو | ةد

 قوزرم كرايم قاط صسوقرم هجوو

 رب 5 اطعأ ادلوو الام ىلاعت هللا هسغرو
 ةئوغرم ةاشو دولو ةثوذرم ةأرمأو هنم

 لاقو ماكستلا سغرلاو داولا ةريثك

 اذك دولو يأ توغرم ةأرما

 فرملا !ذهو

0 

 يرهز الأ

 دل تاق ءاه هلي 0-5 5
 ل سوغ كدب

 ةلدهملا نيعلاب ءأيقفلا هل وقب بذيملا ىف ى

 ع كلذك سيلو ةمجعملا نيشلاو و



 عفر 1

 هلأ ىضر سابعنبا نع قدور ا ناذألا

 2 اكل نذوب 0 ًاعوفرم امينع
 أ

 ةدسسو ادد 2

 هلا لوسر ىلا افاضم يعي ًاعوفرم هلوتف

 ا مل نذؤي » لق هنأ ماسو هيلع هللا ىلص

 نب لع نب دمح أ ركب وبألا اهلا لاق « مرايخ

 ىلاعت هلا هحر يدادغبلا بيطمطلا تباث

 ١ لوق نع ىناحصلا هيف ريخأ ام عوفرملا

 امأو هلعفوأ لو هيلع هلا ىلص 5 لوسر

 ظفاطلا مامالا هجرخ أ دتف ثيدطلا اذه

 هجرخأ وريبكل لانكسلا ىف قويبلا 05 وأ

 #« هنئس يف هجام نبأ طب

 هيت ديلا قفرم قفرملا < قفر
 ءاقلا حتق مم ملا رك ناثروهدم ناتغأ

 ىدحاولا لاق ءانلارسدك عمربملا حتف هاكعو

 ءاثلا ريك ىلع برعلا رثك أ ءارفلا لاق
 رسكلا الا فرعأ ال ىدعأل لو لقو

 دض قفرلاونيتغللا هريغو برطقرك
 وب أركحو قاري 4 قفر هنم لاقيف فنملا
 ىمع تقفرتو هترأو هب تقر ديز

 ىأ هئقفرأ لاو قرخألا دض قيفرلاو

 كو ءأ رلأ مضي ة ةقفرلاو هثعفت

 هنقفار لوقت ةقفروجلا و رثسلا ىف نوقع
 انمار

 بإب ف بذهلا ىف هلو عفر

 ةعءاجلا اهر

 قيفر تجلى ةفارمو ىثيثر وهو

 طانلأ حرش ىف ىرعزألا لق +٠ ءاففر

 عقر

 نوةفارنيب ممل 4 فقر اوم رصتخلا

 مهضعب قلت ربو امم نولبو هام نولي

 رمز صعبا ١ هوك ول رضع هوو داملا ييضيك رادلا ق

 ه قفرم اهدحاو

 عون ءابلا مضي يبقرلا # بقر

 روص ثالئاملو ىرمعلا كلذكو ةبحلا نم
 ىهو اهريغو بتكلا هذه ىف ةررك ذه |

 ا.بنم دحاو لك نال بوقرلا نه ةقتشم

 ةيلهاجلا تناكو هبحاص توم بقري
 © نييسالا نيذهامبيمست

 تكح دقا :ثيدحلاف * مقر 23

 ىهركذ 4«ةمقرأ ة ةعيس سس قوف نمدللا مك

 ةميسيورملا لاق ربملا باتك ىف بنما

 تقراوئم ءابملكءامسلاقايط تعي 8

 ا

 لاقيو لاق ة دق راب بوثلا قري اكبيلت ىلا

 تعقر ايم ا ايندلا ءامسل رممأ عيفرلا
3 

 يف يرهزألا لاقو اهيف ىلا راون الب

 لق ىورطلا هرك ذام لثم ةنالا بيده

 نامسإ عيقرلاو عقر لأ مكحلا بحاص

 ةعوقرم 77 كاذب ثيمس ايندلا ءامسإل

 لك ليثو لاق ملعأ للام هللاو موجنلاب

 ىرخالل مك تاومسلان

 ىلع ةمقرأ ةعبس ثيدحلا فو رةقزأ مهجاو ٠
 لق !ذكو فقسلا يعمىلا بهذ رك ذنلا |

 رئاسكاذكو اين دلإ ءامس عيقرلا ىرهوجلا

 -_ أو 2 ةدحاو



 بكر

 ةعبس ركذت ىنعم ىف رك ذو تاوءسلا
 ىرهز الا لاق مك للا ىف لق ؟ ةعقرأ

 نأل ًاميقر يمس قم الا لجرلا ميقرلا اولق

 نأىلا جاتحاف مرتساف قلخأدق هنأك هلع

 دقو ةناعقرم ةأرماو ناعقرم لجرو مفرد

 هب ثراك أم ىأ هب تعقترا اف ىنمقرو

 ةباصأ لكو هباصأ را ضرغلا د

 هأجهو هيئش اذإ دي در هعقرو عقد

 | ةعقرريعبلابو . هي هبرمض طوسإ هينذ مقرو
 أ اذه برجلا لوأ وهو برج نم ةيقاو
 ا م بحاص لاقو.يرهز ل مالكرخآ

 ملأ همقرو ًاعقر هعقري مد ةيلاوبوثلا عقر

 | مضوم ىأ هصاصلا نأ عقركم هيفو هقرخ

 ١ هتمقر دقق هالخ نم تددس أم لكو عيقرت

 ُ سل ذم ىلا

 رعاش ومالكلل مر مكيف دجأ | اولاقف نيعب

 ضعبب هضعب مقريف م مالكلا لصي مق رم

 كذب اوزواح دقوة ةعقرو

 عاقرو مكراهمجو هب مكرامةس راو

 لاو نيقا اسلأ ةقيقد ءاسنلا ن نم ءاعقرااو

 مالكرخا اذه ةداو٠ ءامقر املا 3 رمأأ

 « جلا

- 06 
 ة«بكرإ#

0 

 ءأر أ لصف ق هرب سقت مد / 0

 نم تايدلاباتك رح اوأ ىف هل وٌ مي | عم

0 
 طا

 ا الجرف مدخنا) ىلامتدللا لاق

 لع وه
 در |

 ١6 عكر

 نوئماض ةئيفسلانايكرو ان لاقول طيساول

 هرخآ ىف نونلإ نابكر خسنلا ىف 9 اذنك

 ةؤالاف فم ىملاو
 مي ها لاعب نإ ةعللا ب اضررعخأ و 2

 7 رس

 تح رأو ةخلأ لهأ هلق ةنيفسلا باكر

 0 موضع و ةصاخ لبالا وك ار ا

 ا 8 سا معا علا م
 « باودلا 4.عئرو بولا بعقرو ر عئرا عثد ه١ هتمث لأ تمقرو ةعافر مقر مق

 ءاملا دكر ةنالا لعأ لاق < دكر #

 نكس ىأ ًادركر فاكلا مشب دكري
 سمشلاتدكرو حبراو ةئيفسلاكلذكو
 ووفناكم ىف تباث لكوةريهظلائاقملق اذا
 دك ارملاو اؤده موقلا دكرو دكار
 هريغو ناسنالا اهيف دكري ىتلا مضاوملا

 ٠ ةءوامم ىا أدرك ةدفجا ىرهوجلا لاق <

 روصنم وبأ م امالأ لاق *مدا

 ةهالس 2و نان عبصلا ةالص يرهزألا

 اهواي 8 م لكو

 اراك تاولصلا نم ناتدجسلاو ع ورا

 26 تاك ١ ميرأ اهدا رساظلا

 نيتكروةكر للصم ا عكر لاقو. و9 ىبف

 نأ وهذ عركرلا امأو لق تامكر ثالئو
 اريف ىلا ةموقلا دعب هسأر ىلصملا ضنخت
 مدل 8 500 رولق نئءطإ ىف دع ةءأ رقدلا

 اكو ةكر مكر هيف لوقت ل ,ألاو عكر
 0 انويب كر ه6 د يي سس

 * 3 رح لك
 ضر لاهي رب سيو هبجوأ بح - ءىث

 مم 5 ارورل هسأرضت نأ كعإ أهسك الو 1

 هرك ذاع اء اذهو عركرو مكر كارلا مجد |



 مر نكر لك

 حش ىف لاقو ةغالا بيده ىف يرهزالا

 هب ءانلالا عوكرلا رسصتخلا ظافلا

 | نكرلا نيب قرذلا امأ * نكر >؟

 ةالصلاةفصلوأ ىف ىفارلا لاقف طرشلاو

 دبال هلأ ىف نكرتشي طرشلاو نكرلا

 ماعلا قارتقك ليق ناقرتفي فيكو امهنم

 اذه ىلعف هنم دب ال ام طرشلاو صالتاو

 مزجادهمو تلق سكمني الو ط رش كر لك

 ىف هقيلمتىف ىيارذسأألا دءاح وبأ خيشلا

 لاقو ةالصلا نم يزرع - ام بأي لوأ

 ا 6 * صاخنا قارتفا ناقركسشي نورثك 6

 | ةالصلا ىلع مدقتي اه طرشلا موق رف
 / ا

 لوتشتاعناكر أل وةروعلا ركسو ةرابطلاك

 | امهتيب قرغت نأ كالذو لاق ةالصلا هيلع

 ىه ناكر الا لوقت نأ امهادحإ نهترابعب

 أ ريكتلا اهوأ يتلا ةقحالتملا تاضورفلا

 ةمادامأل كورتلامزابالو ميلستلا اهرخآو

 اه ط ه د
 هد

 ربتع» لك نراةب ثيحي ةالصلا ىف ربتعي

 هولا اذو ىلع هيل رخقعلا اه نكراو هأوس

 َْى علو قحلتالو قحلت

 ا 0 ا
 عو رأل ًامهتنراعم رعاقمل ةراييطلا هلاثم

 * دوجسأاو

 رمل عل 03 07 2# 3 >
 هفللا ق مايصلاو موصلا © صمر ر#

 | ةعيرشلا يو ءىلأ نع كأسم ذأ وه

 تق 2 ةصوصغ ءايشأ ع نع كاسمإ

 روش مطوق صوصخم صخشش نه صوصخ

 وه ةفالا لهأ لاق ربشلا امأ ناضمر

 هربشي ءىثلار بش لاقي ةربشلا نم ذوخأ»

 مش ا أرهش روشلا ىىسف هرهظأ اذا ريش

 ليا 2 هيلا سانلا جئاوح قهر رم

 كلذ ريغو موموصو ميجح ن م مهكسانمو

 هقاقتتاىف اوذاتخاةناضمرامأو مجرومأ ن“

 اهدحأ .رسمشملاىدحاولا اهاكحلارقأ ىلع

 ةراجملا رحاوشو ضر نم دوخأم هنأ

 ربشلا اذه ىمسف سمشسلا رح ةدش ند

 ةدش فداص هموص بوجو نأل ناضمر

 نع ىعمصأألا هاكح سن انهو رملا

 ليلطا لوق وهو يناثلا لوقلاو ورعيأ ْ
 بادعسلا نم رهو 2 نم ذوخأم هلأ أ

 فيرا الوأو ظيقلا رخآ ىف ناك امرطملاو :
 -ءا 2 . 3 4 .٠

 سمشلا هت ودعس اردب هنال اًضيمر يحس ا

 لشي هنال ناضمر ربشلا اذه يعسف
4 

 ل نم“ نادب الأ
. 

 ءلا هت
 هنأ تاع

 هل 1 ©
 كلا لوقلاو ٠ مال

 مر هدضمرأ لصنلا تضمر مطوق ند

 اذه ىمسف قريل ني رجح نبي هتققد اذأ

 نوضمر اوثاك مسمن ال ناضمر رمسلا
 ع

 قى مراطوأ اهنم اوضقيل هيف وتحلسأ

 أذهو لآق مرأ رهشالا لوخدلبق:لاوش

 يدحاولا لق ىردزالا نع ىكحي لوآلا

 ىللعو ىلهاج م نالا ىرهزالا لوق يلف



 نفي لمر

 ًايمالسإ مسالا نوكي نيلوالا نيلوتلا
 لاق مسالا اذه هل نوكي ال مالسالا ليقو

 | لاقيمنأ ءارثلا نع ةداس ىورو ىدحاولا

 الو عيبد ريش اذهو ناضمر رهش اذه

 روبمشلا رئاس ءامسأ عم روهشلا ركذي
 اذه تاناضهر ناضمر ممجو ةيب رعلا

 ءاملعلا فانخا دقو ةئالا لهأ مالك رخآ

 ريغنم ناضمر لاقي نأ هركب له هنأ يف

 ىلا نيددقتملا ضعي بهذف ربشلا ركذ

 ءاج لاقي نأ هركي اتباحصأ لاق هتهارك

 لخد كلذكو ربشلا كذ ريغ نم ناضءر
 كلذ هيشأ امو ناضمر رضحو ناضمر

 ربشلا دارملا نأ ىلع لدن هيف ةئيرق الامم
 عالم
 أ ربشلا هنأ ىلغ لدت ةلي رق هعم 03 د نأف

 ربشسلا ناضمر ءاحوناضمر كتيص كلوةك

 هلق اذكم هركي ل كلذ هيشأ امو كوابل
 بحاصو ىواحلا بحاص هلقواش احصأ

 باحصالا نع نورا ةع | اهو نأيم امنا

 ىف ءاج ام كلذ ىف باحصالا ميتحاو

 ىلاعت هللا ىضر ةريره ىلأ نع ثيردحلا

 0 للصم لوسر لاق لاق هنع
 نم مسإ ناضمر ناف ناضمر اواوقت الد

 ئّ
 ا «ناضموربشاولوت .؟لورلاعت 2 هل ءاهسأ

 ةقعصضو قييبلا هاآور ثيدلا اذهو

 ىف ةهاركلا ىورو هيلع نبب فعضلاو

 هدزع لاعب |

 لاو ىرصيلا نسحلاو دهام نع كالذ

 فيعض كاذ ىف امهبلا قيرطلاو قييبلا
 ملأ 8 ةيلإ بهذ ام 2 عع دي راعأ ىلاعت هّللاو حيحصلاو

 لي عاسإ 3 دوه تا دمع وأ مامالا ا

 نيئثلا نهتاءامجو هحيدصيىراخيلا

 نال ريق هيك ًاقنطم كالذ ىف ةها ال هنأ
 تبني لو عرشاب الإ تبث ال ةهاركلا

 نوال ةعامج فنص دقو ءىش كاذؤف

 ملف ةطوسبم تافنصم ىلاعت هللا ءامسأ ىف

 ثيداحالايف تبث دقو مسالا اذه اوتبني

 ف رووسشم كلذو كلذ زأ وح ةحرحصلا

 0 تدصق ولوامعرب 0 1 نيحيحعصلا /

 نيام ىلع هفيداحأ ديد م نأ توجحر

 ابنم ثيدح ىلا ةراشالا ضرغلا نكل

 هللا ىضر ةريره ىنأ ن 5 نيحيحصلا كس

 نا لوسر نأ هنع ىلاعت
 باوبأ تحل : ناض ءرءاج اذا> لاق ماسو

 تدف_صو رانلا بأ وأ تقلغو ةنجلا

 لخد اذا» تاياورلاض:+ ىو« نيعايشلا

 «ناضهم راك اذا ” لسلة راورفو «ناضمر

 ىلع مالسالا ىبب ثيدح حيحصلا ىو

 6 «ناضهرموصو 2 اهم سمح

 هعمجو فورعم لمرلا *( لمر)#

 هنم صخأ ةلمرااو ىرهوجلا لاق لامر
 ءارلا حتتفب ورق فاوطلا ىف لمرلا امأو
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 وذذلا ززخعاو ىقألا بنرألا ليقو | اطللا براقت ممىثملا عارسإ وهو ميلاو
 اما, ىتايحالا ن 0- نار و بارا مجاو لآ . بيلا وهو ودعلاو بوثولا لود

 * رعشلا ىفالا نأر 0 0 ملك هبوييس | رصتخم ىف هع ىلاعت هلل ىضر ي منال

 عيب ف روك حارا أ عند »ع [ببحا وه لمرلا هنع هلا ىغر ىنزلا
 نونلا ركب هأ دطمض راس ماو لوصالا نمةع الأنم طاغ دقو ىفارلا مامالا لاق

 نم ةدمدعت ةحانأ ف هنتدحو كلذكو ةغللأ لحأ لاك تق ابدا ىلع نود هلعح

 لمر هنم لاقيو ةلور لإ نال رلأو لمر ]|

 ظ

 يردوا لاثأ اءمضإ ل“ 2 ملا حقعب

 هتبارورسكلاب ًاطويضميرهوجلا حا حاحص

 لاق «نونلاس وتنفع كاد م ةنيسأ يف

 هنظأ امو لاق يدنهلا زوجلاوه يردوا

 ليجرانلا وه م كجللا بحاص لاقو. برع

 لاو ةينح بأ كح دنا زوج رهو

 لاجرلا نه لمرالا | ةغلا لهأ ن هرم هربغو

 الج وزال ىلا ةلمرأألاو هل ةحوز ال نم

 ايجوز ابنع تام اذا ةأرلا تامرأ دقو
 3 َ رغع هيسحأ دشنأ و

 بر سودق حوبس هلوق * حور # اهتجاح تيضق دق مار ألا ىذه

 لبيربج حورلا ليق حورلاو ةكئالملا م لا اذه ةجامل نف

 مظع تامه لقو ملسو هي ءاع هللا ىلص |[ اذا .لجرلا لم درأ سراف نبا لاقو

 فرشأ ليقو اين ةكئاللا مظعأ | بعنف تيبلأ ادهدشأ م دازهعم نكي مل

 ليقو سانلا ةئيبك قاخ لبقو ةك مدلل © هريغ هيلا بهذام ريغ ىلا هانم ىف

 لاوقألا هذه ىكح مدآ ىب حاورأ | هنوثو فورمم نامرلا * نمر ل
 ىف طيسولا ىف هلوق ءهريسفت ىف ىدرواملا | رثكي ىذلا ناكملل ةنمر م مهوقأ ةيلصأ

 حطسلا ىلع ران دقوأ وا تايدلا باتك [ ةبك افلأ نم وهو ةنامر ةدحاولاو هيف
 ع ٠

 ءأي )| ناكسإ هيك باوصلا ٠ ع د موي ف | 3م اًملأل صف 2# ىلايسو ةغالأ لها قاسأب

 مول 2 ةأئممو هيلا مو فا ممعال نم 9 ىلاعت هلثإ ءاش نإ كلذ نايب

 ىف لقولو ةديدش حير هدأر هو حير يذ | يرهوجلا لاق بنرآلا *« بار ا 1 1

 جييدمدي ىف لق وأ ىلوأ ناكل أ حار مو 5 بحاص لاق بل أرآلا ةدحأو ىه

 هباوص نأ موضعي هلق ام امأو . ةدب دش ىتالاو ركذلل نك فورم بنرألا



 ةور

 ةددلا ءايلا رسكو ءارلا حتنب حير
 حرا < بيط 0 ناو عم ني

 لهأ بهذمو و ولا السا ىرهوجلا لاق

 ىعواميدت ةداراب ديرعىلاعت هللا نأ ةنسلا
 لاق اديرعلزي ملو تاذلا تافص نم ةنص
 ةيادهدباتكىف ىتالقايلا نب ركبوبأ مامالا

 وق ىلع مزلب ليق ناف نيدشرتسملا
 ابو ًايضار لزي مهنا ًاديرع لزم

 نابضغو ًايداممو ًابلاومو ًاراتخمو ًادصاقو
 كلذك انلقامحر وانامحر واهراكو اطخاسو
 تافصلاو ءامسالا هذه عيمج نال لوقت

 < طق ةدارالا ىلا ةمجار

 هللا ىضر ةداس مأ ثيدح يف «قورزل

 مدلا قارمن تناك ةأرمأ نأ أهنع ىلآعت

 هاورحيحص ثيدح وهو روهشم اهئيدح

 نباو ىئاسنلاو دواد وبأو أطوأا ىف كلام

 اوف

 تلمف تقره نأ ىلا نييوغلا ضني
 اذهو دحاوىنممب امهلأو تلمفأ تقرهأو

 تثور

8 
 موي هنال فير صتلا ند ملأ -

 نالصف امه لب طاغ وهو لصأ ءاهلا نأ

 هاحلاف تقرأ امهلصأ نيعلاب نالنعم نايعابر
 تحرأك تقره ينتلفأ ةزمه نم لدب

5 
 حا

 ن
 ل
- 
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 هتريهو 'بوثلا تربأو اهتحرهو ةيشاملا
 ةكرح باهذ نم ضوع تقرهأ ف ءاهلاو
 هلصأنال ءايلا ىلا ابلقنو امنع لمفلا نيع
 تلقنف هيف فالنخا ىلع تقورأ وأت قيرأ
 فرح بلقتات ءارلا ىلإ ءايلاو واولا ةكرح
 هكرحتو نآلا لبق ام حاتننال الأ ةلملآ
 اهنوكسل فاألا تفذح مث لصالا ىف
 وهف اواو ناك ناطقاسلاو فاقلا نوكسو
 دقق ءاب ناك نأو قوري ءىثشلا قأر نم

 ليلدلاو بصنا اذا قيرب ءاملا قار ىكح |

 عيتاك املا ءاف تسل اهيف ءاحلا نأ لع
 ( م < ان 3 » ولا

 هني رسمتي تقرهىرج مز تناك ول اهلا

 تبرضت اةرهقرهأ تقرهلا ةيفثدب رضك حيحص دانس معريغو قييبلاو هجام

 ممضإ قارهمو لسمو ىراخبلا طرش ىلع

 هيبشنلا ىلغب وصنمودلاو ءاطا حتفو ءاتلأ

 ةيئالثلان م هريغ يرحم وأ بري برضأ

 راصم ى

 تم أك تقرهأ ىرج مزايو ةسفاتتع | بهذم ىلع زبيملا ىلع وأ هب لومنملاب

 نم ًانبُش برعلا لقت مو اماركا مركأ | بهذ هنارهأو ءاملا تقره نييفوكلا

 ( تاغللاو هاسالا بيذبت 9 جد 99/م)



 نر

 قيرهأت قرهعراضم ىفنولوقي لب كلذ
 لع لدي اهمضف ءاملأ حئفو ةزمه مظب

 أو ينالث الت قره ينعأ ىتابر هنأ ديد كل

 مور

 75 | نوحتقيف قاربهم هلرعقم مساوقيرهم

 فيرصت ىلع تبني ولوقزمهنملدب اهنال
 مل اذا تقرأ ىف لوقتف ثحتنل لعفلا
 قيزوم هلعافممأ ىفو قيرويهنزمه فذحت

 1 ةقارههردصم ىف اولقو قاروم هلومش» ىو

 ءاحلا نوكسب تقرعأ اوف رص اذاو ةقارأك

 هلوعفمو قي رهم هلعاف سسأو قيرهأ هعراضف
 ىف ءام ا اونكسأ ةثا ردإ هردصمو نأ رهم

 سلو لم يئارر هنأ ىلع لدف عبجلا

 ةزمه نم لدب هءأه نأو حيبحص لعفب

 ىلع دهاشلاو قبس ا" ضوع وأ تقرأ

 خ رغلا نب ليدعلا لوق قيربم ءاه نوكس

 :هئاقسيفىذلا قب ربك تكف  ىلجعلا

 دلج ةيبار قوف لآ قارثرا

 ةمرلا ىذلوق ةقارهانوكس ىلع دهاشلاو

 تتصنا ءاملا ةتارهإ ثند اما

 ىثأ نأسفنلا فو اهنعةلزعأل
 فورعمسانلا نم ليج مورلأ ة«مورؤل#

 مورلاو مهريغو جينزلاو سرفلاو برعلاك
 جئرفالا دالبلا هذه لهأ مهيمست نيذلا

 مه ىلاتت هللا همحر ىدحاولا مامالا لاق

 يقحسا نب وصيع نب مور دلو نم ليج

 قود

 الك راصف ميلع ميأ مءا بلغ
 بوسم ىور مج وهتتشنإ ولات ةليبقلل

 جنزو ىجنز لاقي 5 وصيع نب مور ىفأ |
 ءىثلا نالف مار ةغللا لحأ لاق كلذ وو |

 ميلا حتي مارملاو هبلط ىأ ًامور هموري
 تمور لاقي ىنارعألا نبا لاق ب اطملا

 « 'ىشلا بلطي هتلمج اذا نالغب تموروأنالف

 نبللاو ءاملا نم تيور لاقي ةىورإ#
 اهصتقوءارلا رسكب ارو ًايرىورأ |يهوحنو

 نعاكح تانا ثالث اضر لسثم ىورو
 تيوريمعتيوربو تيونرأو ىرهوجلا

 ءارلا ناكسإو هأتلا حتفب ةيورنلا موضل

 مويلا وه جلا ةفص ىف بذهملا يف هركذ
 ةيورتلا مري ىعس ةجحلا ىذ نم نماثلا
 ةولحتو هاما هيف تووئرب اوناك مهنال

 ند مهجاقدل مهدد اكد ًُ

 وار انأف ةياور رعشلاو ثيدحلا تيور

 لاقيو تاذ رعملا !ذكم

 مهورأ موقلا تيور لاقيو ةأور عمجلاو

 رعشلاو ثي دل هلئورو مل تيقتسا ىأ

 قره وللا لاقدل ًايوارهتلمجومابإ هتلمح ىأ

 ةيورت ردصللاو هايإ هتيورأ اضيأ لاقيو
 ةرثكب فصو اذأ رعشللةءوأر نالف لاقيو

 هصقجو علا ةياولاو ةيلامسلل ءاطاو هتاور

 املا وأ لذبلا وأ زيعبلا ةيوارلاو تايار

 تلمعتسا مئابلصأ اذهتةيلع يقتتسي ىذلا



 اف ناذار 'ةذبر

 باطتسيام ةقرعم ف مجريو بدهملاباتك | رمالا يف تيور لاقيو ةدازلا ف ًازاجم
 برملا ىلا هلاح انلهج ىذلا تاناويملا نم | يرهوللا لاق هيف تركفو هيف ترظن ىأ

 ءأرلا رمدكب فيررثأ .ىرقلاو فيرلا ل هأ نم | رسكي ىور ءام لاقيو زمبي الو زمجي

 ضرالا وه ةغللا لهأ لاق هايلا ناكسإو | بدع ىأ دا عم اهحتفبو رصقلاو ءارلا

 فايرأ همهجو بصخو عرز اهيف ىلا ىأ دلابو ءأرلا مضب ءاور هل لجر لاقيو

 تفارأو فيرلا ىلا نرس يأ نئيرأو | : زيجولا ةبطخ ىف هلوق اذه نمو رظنم
 تبصخ ًاءانعم تماقأل اثم زمه الب ضرالا | «تالايحلا ليطابأ اهئاورققحمنيةيادهو

 هءايلا ديدشتب ةقير ضرأ هو | نم ةمعطالا باب ىف مهوق ه(فير)#

 عضاو ملا ءامسأ قل صف

 ةنيدملا نملحا رمشاالث ىلع يهو راون ألا | بنهملاو يف روكذم «( زمره ماو )*

 قرع تاذ نم ةبيرق | نامألا لصف ىفو نيرفاسملا ةالص باب ىف

 ال دومسم نبا ثيدح ف (ناذارإ# ٠ مضوىلوالا ميملا حتنب ىهو ريسلا باب نم
 ةنيدلابناذارب هللادبعلاق ةميضلا اوذخنت | ةيناثلا ميملا مضو ءارلا ناكسإو ءاهلا

 قئالخ تيأرامم ةظفالا هذه ةنيدملب ام |

 اوردي لف اهيف اوريحت نيرخآو اهيف اوطلغ ظ بذهملا نم ايرلا باييف اهركذجةذب رلاإلع
 72 لإ 5 نيكي - اذ م هد ا مث ءلاراه
 نيرخاو اه اهل و ىهام ةيجوم لاذ مآ هدحوم ءأب م رب ىق

 عزا ريش ب شب ناتسروخ دالب نم ضد

 لاذلاو ءارلايزاذار نأ اهياوصو اهوفحص | نم بيرق عضوم وهو ءاه مث تاحوتنم

 هباتك ىف ىبزاملا هلق نوز هرآو ةمجمملا | ىو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ةئيدم

 قارعلا داوس نم ةيحان ىهو نك امالا ف | ريق اهبو قارعلا جاح لزانم نم لزنم

 عرازم تاوذ ةريثك ىرق ىلع لمتشل | بحاصهنعلامت هللا ىضر ىراتنلا رذهلأ

 لفس الا ناذاروىلع الان اذار نامةص_هو | يبزاملا لاقلسو هيلعىلامتهللاىلصهللالوسر
 هلوق ىف يتلا ءابلاو ىبزاحلا مالك اذه | جاملا لزانم نه ص فلتؤملاو فاننا ىف

 ةيلكسلا نم تسيل رجلا ءاب ىه .ناذارب | علاطم بحاص لاقو قمعلاو ةليلسلا نيب



 مدر 1

 ةعيضلا متذخلا نإ ايس ال مالكلا ىف و

 2 وأ ناذار ىف ىنعي ةنيدملاب وأ ناذإرب

 احتسافنل نيمضوملا نبذه صخ امإوةئيدلا
 < اهيف ةبغرلا ةرثكو

 لوخدباب لوأ ىف روك دل مادا

 ناكسإو ءارلا حتنب وه ةضورلا نم ةكم

 ةكي فورعم عضوم وهو ةلمبملا لادللا

 ةبمكلا لخادلأ ىري ًاقرش ىلاعت هللا اهداز

 < اهنم ةعركلا

 ةبهلا باب لوأ ىف ةروك ذم ة(ءاحو لال
 واولا ناكسإو ءارلا حتي يه بذهملا نم

 لمعنم مطوم و ةدودمم ةلمهللا ءاحلابو

 اهنييو ءارلا ناكسإو ءافلا مهب عملا

 | يلع لامن هللا لصللا لوسر ةئيدم نيبو

1 1 

 بزبز

 عفان نب ةحلط وعو نايفس ىبأل تلق لاق

 لق ةنيدملا نيبو اهني م روهشملا يبباتلا

 م بحاصيكحو ٠ اليم نوئالثو ةتس

 باتك ىف نأو اليمنيمبرأ امبشب نأ

 5 لأ امل واليمنوثالث امبنيب ةببشينأ

 باتكرخآ ىف ةروكذم ة(خاخ ةضورإل

 سس# نإو لصف يف بذهملا نم ريسلا

 ىه لستقي مل رافكسال نيماملا نم لجر

 دجو اهبو ةليدملا دنع نيتمجعم نيءاخي

 نم باتك اهمم ىلا ةنيمافلا هقيفرو ىلع
 هلق ةكم لهأ ىلإ ةعتاب ىلأ نب بطاح

 نيب عضوم ىهريثالا نبالاقو . ىزاحلا
 ع ةنيدملاو م

 ةالصفطيسولا ىف ةر ورك ذم *ىرلا»

 لابلاندم ن 0 ةريك ة هدبادم ضو رفاسلا | | حيحصف ءاج اذكالي ءنوثالثوةتس سو

 «بنذلاذأو شنه وهوئىزار ا علا ياشو ا شعألا نابلس نع ناذأالا ,باب ىف لسم

 ةننيهدو ةليسع ىف تقحلأ اك هيف ءايلا | فورم لكؤي ىذلا بييزلا «بب زو«
 هسشع نالف ببز لاقيو ةينبز ةدحاولا

 قرم 000
 0 قطيسوأ ل لق و أدب ر هلمح ىأ امدب رب

 مك 2 2 عريتصلا ةسر ري حاكتلا
 تقطأو ذلا وهو بزاا ربغصت يازلا

 هيأ هيماتلاو بدبلا َق هلوق سر *

 ءابإو ا يأ ناار ةحوتفم لولا |

 ىلع. بزيز عج رهو ةركملا : ةدحوملا



 ذل قعز ليز

 © ( نوعرازلا نحت مأ هنوعرزت مثأأ ) | برحلل ذخنتةريغصةنيفسىهو رفعجلائم

 ثلاثلا بابلا لوأ يف هلوق قرز» | « ةيبرع تسيلو ليوطلا قروزلا هبشت
 قار زنا لمتحي هناال طيسولا نم ناعللا نم مضيوءابلاو ميملا حتمي ةليزألا «لبز»

 © قارزنا مقو اذك يملا | ىازلا رسكب لبزلاعضومنانغل ًاضيأ ءابلا

 نم ءاليالا باب يف هلوق 4 عزعز ا 1 اذإ ضرالا تلبز لاقي نيجرسلا وهو
 : رمشلا تايبأ ىف بذبملا | حتذب ليب لاو ىرهوإلا هلك هلق اهتدمسأ
 هريغ ءىث ال هللا الون هللاوف | ريغ نم ةفشخم ةروسكم ءاب اهدمبو ىلزلا

 هنن اوجريرسلا |اذهنم عز عزا ىازلا مذب لب ز هعمجو ةفقلا وهو نون
 اثلا كو لوالا يازلا مضب وه ٠ ىرهوجلا لاق يملا ىف هلق ءابلإ نوكسو
 اذا ءىثلا تعزعز ىرهزالا مامالا لاق | ليينز وأ ليبز تلقق تددش هترسك ن اذ
 « حتتلاب يلف مالكلا يف سي هنال

 ريحزلا ةيصولا باب ىف هلوق :«رحزرل
 © هيئاوج ريرسلا اذه نم زعل وهو ءاطل ربكو ىازلا جتني وه رئاوتمل

 ةعزعز هتعرعزو محملا بحاص لاقو |٠ كلذكولاةىرهوجلاهلق نطبلا قالطتسا

 يوريو : لق مث تيبلا دشنأو | ةدشب سفنتلا ريحزلاو لاق مضااي راح
 3 هبقارأينأ هللا الول ا رحزرتو رحت ةدالولا دنعةأرملاترحز لاقي

 اكيرحت هتكرحف هتبنم نم هتلازإ تدرأ

 : رعاشلا لوق هنمو

 ثيألا لاق ىرهزالا لق «( قعز )ه | ضرألا ىلع ةلمامملا ةعرازملا «عررو#

 ال ىذلا ظيلغلا رمل ءاملا قاعزلا هريغو | نم رذبلا نوكيو امنم ج رخي ام ضعبب

 قوغرم مامطو هتجوجأ نم هبرش قاطي | ردبلاتأ الإ ابلثم ةراخلاو ضرالا كلام
 هلثم هشم محلا بحاص ركذو هحلم:رثك أ | اعئايب قبس دقو يعم امهل يقول ماعلا نم
 قعزأو ءاوسقاعز نزلا ىف مجلاو تحاول دازو لق , ءالعا فرخ ىف ايف لوآلا طسبو

 أتعز اهقعزي ردقلا قعزو اتاعز ءأم طبأ هعضومو عدرزلا دحاو عرزلا ةغللا لكأ

 اهدرط هّباود قعزو اهدام رثك أ ابتعزأو | رذبلا- رط ًاضيأ عر دلاو ردو ةعر دع
 اب د اهددأب و مكعز

1 1 , - 
1 

0 
 5 َُ 1 5 ١ 503 2

 ال

 مييصا وقوسا يذلا قعازلا ليت اعرسم | هللا هعرز لاقي تاينالا اضيأ عرزلاو

 ةلؤص نذؤاا ة ةقعزو ًاديدش ًاعايصابب لاعت هلوق هنمو يلادا هش هتبثأ يأ ىلا



 معز اذا
 ىرغزالا لاقوانه يلا بحاصمالك اذه
 لاق ةبجمملا لاذلاو فاقلاو نيملا باب ىف

 رملا هانعمو قاعذلا ةلزنع قاعزلا ثيللأ

 مأ ةغلا ىردا الف مصعب نم كلذ عمس
 9 لاذلاب قاعذ عمم أ يرحزالا ل لاق ةثثإ

 " هقعزوهقعز ديرد نبا لاقو لاق ثيللأ ربغل
 نم اذهو ىرهزأالا لاق هعْفأو هب حاص

 محلا بدحاص ذو ديررد نبأ ليطابأ

 هام ركنيملو نيئظفلل | نيتاه

 رسفملا ىدحاولامامالا لاق *( معز )*

 رت ملأ ) ىلاعت هللا لوق ىف ىلاعت هل هللا همحر

 (كيلالونأ اهب اونمآ مهنا نومعزينيذلا ل
 لوعتسام رثكأو ناتنلمع 8 و معلا لق

 وغطظملا نبا لق ققحت الل ايف لو ةلأ ىعع

 كش اذا نالف معز نولوقي ةيبرعلا لهأ
 نعو ٠ . لطاب وأ بذك لما ردي لو هيف

 حرش 2ث لاو . بنكلا

 نبا نع بلع لاقو بذكلا ةينك أومعز

 نوكيو ًاَتح نوكي لوقلا معزلا يبارعالا
 قح وه ىذلا معزلا ف دشنأو الطاب
 : : تلصلا ىبأ ن نب ةيمأل

 معأأ] د م لإ
 را وص <

 م ! كلاذ اغمو
 رجس ناك

 وه ىذلا معزلا ىف هسنع ىلاعت هلا ىضر

 1! معو 7
 | يدعجلل اكسنت 5

 بعز

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ًاحون ركذي قح
 كرمأب نيكحراو مق يدون

 انعز ام سانلل فوم هللا نإ
 مالك رخآ اذه قيقحتلا ىم؟ اذهو

 نعجوفرثا ثندحلا ىف انيورو ىدحاولا
 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ةناوعجبأدنسمفانيورو اذك ليربج معز
 لاق اههنع ىلاعت هنا ىغر سابع نبا نع
 اذيلع ىنأت انل ىبرقلا ىذ ميس نأ | انعز
 ثيدحف اني ورو اثدقتعاو انلق ىأ انموق

 لاق هنأ هنع ىلاعت هنأ ىضر ةبلعت نب ماض

 معز ملسو هيلع ىلامت هللا ىلص هللا لوسرل
 لك ىف تاولص سخن انيلع نأ كلوسر

 معزو ةاكرلا انيلع نأ معزو ةليلو موي
 اذه لك ىف َّق معزو ثيدحلا| انكو اذك

 رثك أ دقو ككشت اهيف سيلو لاق ىنعم

 وه ىذلا هباتكىف ىلاعت هل هللا ةقحر هب وينس

 ليلخعا معز هلوق نم ةيبرعلا لهأ ةودق
 - ىو هاخيش اموباططاوبأ معزو اذك
 © لآق معزب

 ال ذ ةحيلا ف هلق عع غئاالع
 فنذأ ىف مو رتاج 21 م

 يالا تشب وهو غوابلا قل

 55 1 آم
 رفصلات ا ريمشلا وهذفغللا لغأ لآق ةمجعنأ

 ًاييغزت .جررفلا بغز دقو جررتلا قوف



 لذ

 رمشلا بئتزاو هبغز ملط اذا بشزاو

 ' ع قلخلا دعب تبن اذأ
 ىلاعت هللا هحر ىلازغلا ركذ «( للز ره
 | < 1 ولأ ىرادكا لى تملا 2
 ه«قفوصلا هلو هن امد نم همولا باب ا

 شد مالا ديدشنو ىازلا حقي ىو

 ةفغللا لدأ لاق ه قليل املا نم هنوامح ماعطلا

 ىازلاحتغب ةلزاؤ ةثلثملا ظافلالا نم ةلزلا

 ىذلا مامطلا ىهو ةطقسلا ىهو ةئيطملا
 ةدئاملا نم لودحلا هو ينااتلا هيل يدي

 ىازا| رسكب ةلزلاو قيدص وأ بيرقل

 قيض ىازلا مضب ةلثرلاو سلملا ةراجملا

 « سفنلا

 وع ناطيشلا زودز# . هلو ع «أ رمز )<

 ريثالا نأ (داكح ناتذا اهحتفو ميملا مضي

 هرخآ ءاطاب ةرامز“ لاقيو رامزم لاقيو 1

 باتكد ىف هحيحص ىف ىراخبلا هاور

 ©« قردلا باب يف دابجلا

 ةلءازلا بذملا ىف ركذ «( لمز )*
 ريعبلا وهةغللا لهأ لاق جحلا ةعاطمسا ىف
 ةءاطاياع لم رفاسملا هب ريظتس ىذلا

 و« هعاتمو

 باب ىف طيسوأا يف هلوق «( أنز )»
 هيلعيلاعت هللا ىلص لق دقو ةعاجلا ةالص
 اذه «ءانز وهو مدحأ أ نيلصي ال 3 ةملسو

 أ ىف ديبعوبأ هأآوو ظفللا اذمم ثيدحلأ

 حيحص وهو فيعضد انساب ثيدطأ بيغ

 ٠١ه انذ

 للاعتملا ىذر ةريرعوبأ ىور دقق ىعلا

 ماس و هيلع ىلا هت هللا ىلص هلال وسر نا هةنع

 رخ 5 مويلأو هللاب نمي لجرل لت الدلاق

 هأ أور 6 فادخشإ ىح نقاح وهو ىلصت نأ

 هو هنعّشا ىضر نابوث نعوم ريغودؤاد وأ
 نسح كي دح لاقوىذمرثلاودواد وبأءاور

 ىبنلا نأ أهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو
 ةالص الد لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 «نائبخألا همفادب نمل الو ماعطلا ةرضحم

 لويلانائيخالاو هج يدحعص ف ملسم هآور

 ثيدح ىف ىنلا ةظفللا طبض امأ طئاغلاو
 نون مث ةحوتفم يازب ءانّز ىعف طيسولا
 وه نقاحلا هأنعمو ةدودمم ثلأ م قم

 لاق هفئادب وهو لوبلا هرطضأ ىذا

 نمطاب لوبلا أنز هنم لوقت يرهوجلا
 ىبن_ ىلا ىفهوق .نقنحا اذا اءونز انزي

 : رعاشلا لاق فذقلا باب

 « لبجلا يفانز تاريفعا ىلا قراو»

 نبالاق نيتيب صعب هب ىنأ أ ىذلا !ذه

 ىرهزالاو قطنلا حالصإ ىف تيكسلا

 عريغوةللا لهأ ن + عريغو ىرهوجلاو
 : اهل بأ سرت برعلا نم ةأرمأ تلاق

 ماع

 ل هيشأ وأ كمأ ابأ هيشا
 20 م ا

 مث فولَف نونن و

 ليجلاىف أتَز تازيمتا يلا قراو



 ان ا اذ»ث6
 ءاحلا حقي ىعي لح ىرمزألا لاق

 ركب يعل فوُمملاو لجر مسا مبدأ و

 ميظعلا لجرلا ةددشأا ماللا حستفو ءاحلإ 1

 ةلدخلا ىلا طقس لدهتاو فيعضلا لجرلا
 ءالؤه لكو ضرالا شو مرا 1 حتي ى 5

 اهودشن أو برعلا نم ةأ رمال نيتيبلا اوركذ

 : لاق هلاذ ىرهرجلا الإ هتمدق 5

 3 لع هيشأ وأ كمأ أ هيشأ 0

 نيعلا لصف ىف هركذ ءاحلا لدب نيعب
 لجر مسا لسع لاو ماللا فو رح نم

 ديز تنب ةسوفنم ىه لاقف ةأرما ىمسو

 ًاراكنا ىزيربسلا ايركزوبألاقو. ليما
 مصاع نب سيق لاق امإو ىرهوجلا ىلع

 أ هبشأ » : لاقق هل ابا صقري ىرقنلا
 درب لو ىلع ىنعي « لمع هبشأ وأ كمأ
 رصتقاو ىرهوذلأ لق ا؟ لجر مسأ لمع
 ةزمطا فرحه ىازلا لصفيف ىرهوللا

 ىلا هيسنو بذبملا ىف يذلا ردقلا ىلع
 نيربتلا» لاقف ىرقنملا مصاع نب سيق

 طيض امأو رعشل
 نونلا ناكسإو 0 حسب ف ةفلا

2 
 أدودص انعم وك وده ةباوصملا

 زي لبجلا ىف أن لاقي ةغللا لهأ لق

 2 5 م أهل

 ١ فاكلاوواولا حتذب ىمي لكولاو قلذنأ

 ىثز
 © دعص يعكر ًاءوئزو ُر

 ىلازلاوتينازلا) ىلاءت هللا لاق دي ىزإلع

 لاقو ( ةدلج ةئام اهنم دحاو لك اودلجاف

 (اهيدي ا وعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ) ىلاعت
 ةأرملب ىلزلا ىف أدب نأ ين ةكملا ام لاقي.
 لعج نأ ىف ةكملا امو لجرلاب ةقرسلا فو
 هب تعقو يذلا وضعلا ةبوقعب قراسلا دح

 باوجلاوهريغب ىلازلاىفو ديلاوهوايانجلا

 هناف حببقأ ةأرملا نم ىنزلا نأ لوالا نع
 داسفولجرلا شارف يطل هيلع بنر
 اهم حيبقتس ةد املا ىف هن الو باسنالا

 نس رثكأ هئاثخا ىف ىه غلابتو رثكأ |

 ىنذتقت ىلا رومالا نم كلذ ريغو لجرلا
 ناك اذطو لجرلا ىلع اهنم هحبق ةدايز
 اهعوقو بلاغلاف ةقرسلا امأو مثأ اهعدقت
 ةكملا امأو كزذل اومدقف لاجرلا نم
 ةبوقع هب لصحي ديلا مطق نآلف ةيلاثلا
 مطق ف و ةدسؤم ريغ نم ةيانجلا لحم

 بودنملا لسنلا لاطيأ وهو ةدسفم ذلا
 هريغودودحلا رجزل دان الومراتك !ىلا
 لصحو ةبوقملا ترهظ ديلأ تعطق اذاذ
 لمجي ملو هب ردي ملركذلا مطق ولو رجزلا
 ةيازا لجرأت لاق و ولو بذهلا 2 هلوق

 ةنلابملل داز؟ دق ءاطأ ن يل خذو ناك ءاهأب |

 ةعامج هلا ذك ةباسنو ةمالع مطوقك



 5 جوز

 ىفارلالاة نورخآ هركذأو انياحضأ نه

 اولق اذه نوردخاو نيمركلا ماهإ ضريمل

 وه لب سايقلا هيف ىرجي ام اذه سلو

 رثك نم لاش نأ حصإ الو عومسم

 دق هنرك ليأد أعإو ةلاتق الو ةلتاق تقلا

 نيعلا ىلا ةراشالا ت اصح اذإ هنإ 4 لاق

 ول 5 ثينأتلاو ريكذتلا ةمالع ىلا رظني مل

 عض ال نمل هن ال ةرح تنأ هدبمل لاق

 + راعلا مفدي الو مهغلا

 ةأرالو جوز لجرا لاقي «جوز»
 ىلإ ةرووشملا ةديصنلا ةئالا هذه جوز

 ةأردل ًاضيأ لاقيو زيزعلا نآرقلا اهب ءاج
 ةعام اهاكحةروهشم ةغا رهو ءاهاب ةحوز

 ف ىئاتسجسلامتاحوبأ لاق .ةغللا لهأ ن

 جدر زاجحلا لهأ ةئغل ثنا :وملاو رك ذملا

 نامل 1

 حيحص فو ءاتلونيحيحصلاف و وه ١ اذه

 ملسو هيلع ىلا 5 هلل ىلص يلا نأ ملسم

 ف ةيفص علا )» ةرالق ىجوز هدهد لاق

 ناطيشلا نأ» هيف ىذلا ليوطلا هثيدح |

 ف .ثدثو 6 مدلاى رب مكأ نبا نم ىرجي

 ةكيامى أنبا ثيدحيف ىراخيلا حيييحص

 هلا ىضر ةثئاع ىلع لخد سابع نبا نأ

 نإ ريغ تنأ لاقف اهضر. يف مهنع ىلاعت

 هللا ىلص هللا لوسر ةجوز ىلاعت هللا ءاش

 كريغ اركب حكني لو ملسو هيلع ىلاعت
 حيح يحس نم حاكما :!| باتك لئاوأ فو

 سايعنبا نع ءاسنلاةرثك بايىفىراخبلا
 هللا لص ىنلا ةجوز ةنوميم هذه» لاق
 لاقيو ءاحلب وها ذكه ؟ملسو هي هيلع يلاعت

 تجوزوتأ رماجمزتو 3 رهأ لجرلا جوزت

 هةسفنب قىدعل 953 ماب هتجوزو ةأر أ اعبذإ جاوزأ مججلاو نآرقلا اهب ءأح ىتلأ مو

 | لاق ةأردلل ةجوز نولوقب دج لهأو لاق

 كالذب ”نوماكتي ةندملاو 4 لهأو

 : دشنأو ضأ

 هرداوب بوه: رمطمشاأ ةحوز

 عتلاو صيوختلا هسأ ريفراسدل
 نع ملسمويراخبلا يجديحص

 ' ق لف سو اعمالك ىلاعت !ة١ و هيلع

!| 
 "م مدم فحأ وْلُح

 تاعاهج امساكح ناتروبشم ناتغل ءايلابو

 بتاكل بدأ ىف ةيبتقنبا نعقفللا ل رهأ نم

 لهن ىدعم ةأرمأ جاوزت اهحصقأو

 ًاوطو اهتم ديز ىضق اسف ) ىلاعت هللا

 مانجوزو ) ىلاعت هلوق اءأو ا (ابكا انجور

 دأ رما ىف ءادعلا فلتخا دف ( نيع روج
 انره مي وزنلاو

0 
 نسكلاوبأ مامألا لاق اهه جيورل ا

 هأئعم ةديبعولأ لاق طيسالأ 2 ىدحأولا ا ناتجوز

 (تاغلاو ءاسالا بيذبت 9 ج 98ع)



 جوز فرك

 سلو لاقو . نينثا نينثا مهانلعج ىأ

 جيوزللا دقع نم سلو نم مهانرق ىا
 اب تجوز: لوقت ال برعلاو سنوي لق
 لاقو ىدحاولا لاق . اهتجوزت لوقت امإو
 تجوز: نولوقي م ديبعابأ ين مالسؤأ

 ىحو لق .
 هائجوزو ةأرمأ هاسنجوز ظمأ ىئاكلا
 برصعلا لوقت ىرهزألا لاقو لاقةأرماب

 ةأرءأ تجوزتو ةارماب

 نم سيلو ةأرمأ تجورتو ةأرما هتجوز

 ىلامت لوقو لق ةأرماي تجوز مهمالك
 لاق مهانرق ىأ ( نيع روحي مهانجوزو ,

 اذه« ةءونشدزأ يف ةنل 5 ءارغلا لاقو

 هذه ىف شفخ ألا لاقو . ىرهز ألا مالك

 مهانحكن ًاساججلاق اجا وزأ هانلمجتي آلا
 ديبعىنأ لوق ىدحاولا لاقو .نيملا روحلا
 قىراخبلامّرجو» ملعأ ١ ىلإ لاو امس

 نور

 . مهاتحكتأ مهانجوز ىعم نأب هحيحص
 ةصق ىف سنأ نع ىراخبلا حيحص ىفو
 لق. وزفلا ىف رحبلا بركرو مارح مأ

 ىف هرك ذ تماصلا نب ةدابع اهب جوذتف |

 « رحبلا بوكر باب ىف داهجلا باتك
 مامط دازلا ةغللا لهأ لق « دوز

 تدوزويرهلتدوزت لاقي رفسال ذختي

 لمجي ام ميملا رسكب دوزإلاو دوزمت الف
 © دازلا هيف

 : ىلع ةقباسملا باب ف هلوق «نوز#

 ىوزوذلاو يازااب ىه تانازلاو بارحلا

 اهسأر مليدلا عم ن : بارحلا نم عون

 « ةضيرع اماديدحو قيقد

 هللاقيو فورعم تيزلا * تيز#
 ليلا

6 
 بأب ف - بحاص و ىذ مالا حشو ا

 « ملعأ للأعت هللأو عار , نع ملخ 0

 ءايلا ناكساو ةمجعملا ءالعا معتفب

 عضأ أ هاأسأ ىف لصف +1 مأ

 ًاقرش ىلاست هللا اهداز مزمز 3

 21 ميما ناكساو امهحتفو نيا

 رش ىلا ا هداز مأر اا دجسملا يق

 ارش ىلاعت هل اهداز ةيفكلا تو امني

 مزمز تيمس ليق أعأر رذ نوثالثو نام
 مازمزو موزرمْرَو مزمز ءاملاقب اهئاءةرثكل

 ابيلع رجاه مضل ليقو ًاريثك ناك اذا
 اهايإ اهمزو ترجننأ نيح اهئاذل مالسلا

 ريغ هنإ ليقوه.الكولي رج ةمزمزل ليفو
 قرزالا اه ذ رخأ ءامسأ اشو قتشم
 بقملاب ةزمغلا ةمزطاو لب ريجةمزه هرجغو |

 ماكتوقث ونضملاو ةعابشو ةرب و ضرالا ىف



 مزهر

 بارشو مقس ءاقشو معط ماعط اهل لاقيو

 مره ءامو ثيدحلا ىف ءاجو رارب ةلإ

 مْرِمُز ءام» ءاجو ( مقس ءافشو ممط ماعط

 اهلا ةجاحخل هب رش نه هانعم(« هل برشأل

 تاجالل نوملاصلاو ءاماعلا هبرج دقو

 يلاعث هللا دمحي اهولانف ةيويندو ةيورخأ
 ىراف:لارذىأ نع حيحصلا فو . هلضفو

 ال ةكمب ًاربش ملقأ هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 نم رثك أ اهلئاضفو مزمز ءام الإ توق
 قرز الا ىورو .ملعأىلامت هللاو رصحتنأ

 | ىلامتشا ىطر بلطملاديع نب سابعلا نع

 نودي لايعلا لهأ ناك نأ ىح ةيلهاجلا

 دقو مط احودص نوكيف نوبرشيت مهايعإ

 سايعلا لاق . لايعلا ىلع انوع اهدعت اذك

 قوةعايش ىمست ةياهاجلا ف مرمر تناكو

 نب ىلع نع ةببتق نبال ثيدحلا بيرغ

 ريخ 3 لاق هنع ىلاهت هللا ىضر بلاط ىلأ

 | ضرالاف رب رشو مزهر ضرالا ىف رثب

 ربي تبنوشري هامل نيا وهرب ب توهرب ةسنق نا لاق ©« توه

 < ا أو أ الج
 ابيف راقكلا حاورا كو لاه توفرضخح

 عرذ نأك قرزألا لاق لئالد هل ركذو

 اعارذ نيتس ابلئسأ ىلا اهالعأ نم مم
 1 0 مل ل *ل 20 ما ام
 راوقمم 9 2 كل اعمق لاعب بالذ ص

 ا ريودتعرذو اعارذ نورسعو ةعسن ىو
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 سبكم رئبلا ىلعو عارذ انائوعرذأ ثالث

 ابيلع قتسي ةركب اننا هيف عيرم جاس

 ىلعو مزمن ىلع مأخرلا لام نم لوأو

 رذعجوبأ ماخرلاب اهضرأ شرفو كابشلا

 لو يقرزألا لاق هتئالخ قف و نينمؤلا ريمأ

 قس ناكف فائم دبع ديب ةياقسلا لزت

 ىربالا ىلع مخ رئبوها ركرشب نم ءلملا

 ضايح ءاملإ كلذ بكسي متبرلاو دازملا

 يتح جالا هدريف ةبكلا ءانقب مدأ نم
 اهيلوم ءاملا كلذل بنعتسي ناكو اوقرفتي

 لزيإو فائم دبع نب مشاه هيأ هدعلا ند

 ماف مشاه تب باطلادبع هشا ةدعلا نم

 ىلع تنمف مزمز رفح يح كلذك لزب
 جاملا برشب اهنم ناكف اراك ٌدكم رابآ ١

 نآك اذاف ةريثك لبأ بلطللا دبع ثناكو

 ضوح ىف ىلسعلاب ابنبأ قس متاهمج نوما ا

 هذيليف بذل زلايرعشي مزمز دنع مدأ نم

 ناك وأسِج ةلظيلغ كاذ ذإ تناكو مزمز ءاع 1

 9 ءاملأ م نوقدسا ةريغك ةيقسأ ( سان ا

 رقلاو بيبزلا نم تاضيقلا اهيف نودبني

 هلع ةكع بذملا ءالا ناكر ءاملا اظاف رثكل ا

 هل بذعتس ناسا الا الإ دجوي ال 7 رع

 ثسمأف 74 نم جراخو توديع 5 نم



١ 

 ماقف قوت ىح سانلا قس بالملا دبع

 باطملا دبع نب سايعلاهنباهدعب ةياقسلا رمأب

 فئئاطلاب مرك سارعل ناكومديب يف لزت ملف

 فئاطلالهأ نيادب ناكو هدب زل. ناكف

 هلك كلذ ذينيف بسيزلا منم ىفتقيو

 تضم ينح مسولا مي ىف جاملا هيقسو

 ىبنلااهرقأ مث مالسالا نم ردصو ةيلهاجلا

 ناس.

 ابيلوق ىفون ىرح . سايعلا دب ىف لزت ملمع
 ىلامتشا ىد .رسابع نب هللاديعةتب | هدعب

 هعزاني الو هدفك كلذ لمتي ْناكف اهنع

 هنبأ ديب تناكف فو: ىتح عزانم اهيف

 هدجو هيبأ لمفك لشي هللاديع نب ىلع

 ىح هذيئيف فئاطلا نم بييزلا هيتأي
 « نآلا ىلا هديب تناك مث يفوت

 ةيرورطلا طيسولا لوأىف هلوق ة/راسإلا

 دق تامئاملا رئاس .نيب نم ءاملاب ةصوصخم

 ىلاعت هللا هححر نيدلا تت خرشلا هركنأ
 رئاس ةظفلل لامتسا اذه همالك ىف لاقف

 ةغالا لهأ دنع دوذر» كاذو ميخلأ ىمع
 ةصاخا نم مههابشأ و ةماءلا طلغ ىف دو دعم

 ةفالا بينه ىف يرعزألا روصنم وبأ لاق
 ىفا لا راس تع نأ ىلع ١ وقفنا ةغ كلا لعأ

 يرهرجلا ]وق ىلا تاغثلا الو خيشلا لاق

 نممناف مر سانلا رااس ةغالأ بحاص

 طلغلاب هيلع كح دقو هب درهش ام لبشي اي

 كلذ ريضتفف اممدحأ .نيوجو نم اذه ىف

 ريس لصف ىف هركذ 2 هنأ ىف ىئاثلاو ميمخلاب

 م هن ل رأس لصف يف هر 5 نأ هقحو

 هريغو بارشلا ةرقل رهو زمطاب رؤسلا

 نف حيحص ىلازفلا لوقو خيشلا لاق

 ىه اعإ ةيصوصالا هذه نأ يلا ثيح
 ناف الط الب حف تامئاملا ىلا ةبسنلاب

 اديف ثيدحملا صني ًاضبأ رووط بارثلا
 لمعتسا دقو مد الكلا اذه هب حصن هجو

 عم جلا ى مع رئاس ىلاعت تا همر ىلاذغلا

 ل د طيسولا نم ةريثك مضاوم ىف |
 درفغني م ىرهؤجلا ريغ اهركذ ةديحص

 مامالا اهيلع هنقاو لب ىرهوجلا اهب
 حمر شعب انك لوأ لوأف قببلار ىلا روصتم وبأ

 عييمجلا ى 57 راس نأ باك ل بدأ

 ناته قفت ١ اذاو كلذ ىلع ديثتساو

 ديردنبأ لاقو ةمأىهف اهلقن ىلع نامامالا

 ألو للجو همظعم ىلع عقب ءىلأ رئاس |

 )ا ىأ نالف ىب رئاس ءاج ,طوفك- هقرذتسي



 حبس ١١ راس

 نبا لاق هماظسم ىأ لاما رئاش كلو ميلج
 سرغمنبالوق هلوقةحص ىلع لدي كرب

 رذاغسانلا رئاس نم هل سيلو
 : ةمرلا وذ لاقو

 هتمقوعبصلا ضايب يف ًاسرعم
 بذجنم كاذالإ ريملا رئاسو

 ١ ريسلا نم سيرعتلا .يئتسملا كاذ الإ

 نوكينأى عوبأ ركذأوءبجلا مع ٌرئاسف
 ىضنقت اهنأل ةيقبلا ىنمب رؤسلا نم رئاس
 قاونيع ميفدملو رثك ألا رئاسلاو لقالا
 : هلوق وك

 هنواف اهاف درملا ءام دوسو
 اهراسام اذا ىهورؤثلات واك

 فذدخلاب تلتءابلقلاب ثاتعا ماب:
 .تفدحالل لص الا فة دم نيملا تناك ولو رع رك ل كلا سداح رااو 5-05

 | وحن ىفةنقب قفاوي رئاس دالوث,ا لاقو
 ناالءرئاس تكرتو هضمب لاما نم تاذخأ

 .| ثيح نم اهقراذي ةيقبلا ةلزدج كورتلا .

 اذنملو لق 1 ةيقب او رثك ا ىئاسلل نأ:
 تكرثو ةقرر باتكلا ن «٠ تذخأ لوقت

 حيحصلا لوقوهتبقب تكرت لوقت الودرثاص

 دهاشال رثكوأ 'لف ىقايلا يع ر اس نأ

 ٠ © لقألل ةيتبلاو.رثك الا لمعتسا هنالّلَغ ١

 لمج نم يرب نبا:لقو . لع وبأ لاق اك

 تيقللوقي نأ زوديف ريسب راسم نم رئاس
 اذه اهيف ديسإ ىلأ ةعاجلا ىأ موقلا رئاس

0 / 
 معا

 ًاظناح كيب نإو نايزو رجحو

 ذلا رئاس ل فغيف وت
 :رمحأ نباو

 ةعورب باتك م انتأي الف

 . يغب سانل رئاس نم اومدعت ملف

 :رحأنب اااقست دقوةمرلا ىذ لوقو
 دنلا 9 ناحيرلا نم اب اينضق ٌ

 ىدن راو همحاج تلامو

 1 5 0 اء! ىو
 را تلد ل16 قفسلا و

 يي

 مدن أم
 ا

 نال بوق 1

 : صوح لإ لقو

 فدو نأ مييحتسأل ىلاف

 موج سانا رئاس نم 3 ريغ ىلإ

 0 : ىرمملا لاقو

 ًاعبط كبح نوملاءلا برشأ

 نادبالا رئاس ىف ضرف وهف
 :صوحالالاقو

 املو ةبابل انل املجف

 سارحلا رئاس موقلا دقر
 ىلت يهو ةبايسلا ميصألاو 3(ببس

 1 ىلا
 توريشبسأنلا ن ذ ال كلذب تيمس ماهم الإ ا

 « بسلا دنع اهب

 ناميالا عماج باب يف هلوق <

 املا نم ْز رخعا ن ده ايف سب نإد



 حبس 14

 اهريغو ىحضلاةحبس ثيردحلا هلوقدنمو ءأب 7 ةلميم نيس جبسلا ود جيبسلاو

 بذهملا نم ةعمجلا ةئيه ىف هاك ام ةئمو هرسأزرخ و مج أ ناتحوتطم ةدحو»

 1! لق 5 لإ مطق الأ دوعف | هلي اقو .ءإ ريثد قارعلاف هلا ىلإ 5 2 7 مسا اك
 ١ ب ردم ومرات وا ريس ف !ىف سلي يرهوجمج تت هب مام

 ركذلا نم عوطتلا ةحبسلا ىلاعت هللا هجر | وه لمجلا يفسراف نبا لاقو . ىرهوجلا

 امنأو اولق ىحبس تيضق لوقت ةالصلاو © ىلرع

 زع هلل اظمم هنوكل حبسم ىلصعملل ليق هيزتتلا ةغللا يف حيبستلا « حبس )»
 هل هعوضخو هاما هتدابعو ةالصلاب لجو | صئاقنلا نم هل ًاميزنت هللا ناحبس ىف عمو

 حربسنلا ءاجو |ولاق هلاح ةروصب هزئم وبف | وهو ابك تائدحلا تافص نسدأ ًانلطم

 مولعسوألاق) لان لوق هنموءانثتسالا ىعب ردصما عقو“ عئاو هنأ ىلع بوصنم م مسمأ

 نونثتست ىأ ( نوحبست الو 2 لقأ 5 | ىلاعت هللا تحبس هريدقت فود لعفل
 ىلا مجار وهو يلاعت هللا ءاش نأ نولوقتو | تحبس لاقي ةفالا لهأو نوبوحنلا لاق

 هساب كربلا لجو رع هلل ميظعتلا ىنعم | ردصنحيبستلا ناحبسو ًاسيبستىلاعتهّلل
 لاق ىلاعت هللا همر يدحاولا مامالا لاق الإ ًالاغ لمستسي الوهعقوم مقاو ن ناب و
 هلا ناحيس ىبعم ىلاعت هلل ةمحر هبودص | ىلا فابضم وهودثلا ناحبس انلوقك ًاءاضم

 اذهب هللا ناحيبسو ءوسلا نم هللا ةءارب | هن أل ىلاعت هللا تحبس ىأ هب لومثملا

 :ىدع لإ لوف كلذ ىلع لدي هفرعم ىمملا | أمت هلئادهعو قبلا لق ٠ .هزنملاحبسملا

 ةءارب يأ © رجانلا ةمآلد نم ناحبس « | نأل لعافلا ىلا اضم نركي نأ زوو
 حلصي اليلامت هلل ملفعت 5 وهو لاق هنم | نإ هلق ىذلا اذهو يىلاعت هل 2 أ هزنتىبملا

 ىلا هدرو ًاردان ر ءاشلا هركذ امتاو هريذل | لو الا وه فورعملا روهشملاف هجو هل ناك

 هيويبسدأرموتلق لثلاك هارجأو لصأألا | :رعاشلا لوقك فاضم ريغ ءاج دقو اولأق

 فرص, القذف رعم مسأ هنأ ىلاعت هللا ههحر لهأل 0 ههزأ ًانادبس مهئاحبسق 0
 نودلاوفقلاألا ةدايزو هيفملل فضي ملادأ | نوكيو مثريعو ريسمتلاو ىنامملاو هغللا 5 5006 ىف يناس رن هع 1 خف 5 6 25 "0 00 7

 هناحبسملا وق هئمو ةال لا يسع ميبستلا

 قباسلا تيبلا ىف مدقت ام ةركن هلء#يو أ( نيحبسملا نم ناكنأ الولف ) ىلاعتو
 هذه لصأ !ذهتاق. ملعأ ىلاعت هللاو | ةلفانلاةالص نيسلا مشب ةحبسلاو نيلصملا

 دق سهل م مكلف و ىلع لاف رص / اذهو |
3 



 حو

 كلذ نمو بجعنلا اهب ينوي اهنأ م ةملكلا
 ناتبب اذه كناحبس ) لجو زع هللا لوق
 اعلاوب وب ألاقأ م مايع

 ناف تاق رمألا ملظع نم بجستلل انه

 حيبسنلا ةمأك ىف بجعتلا ىنمم اف ليق

 ىللامت هللا حبسي نأ كلذ ىف لصألا الق
 رثك 3 ةمثانص نم بيجعلا هور دنع

 كلئاميي م معلا
 حب اعمق و حس ا

 تنسب 3

 تاق هنم بجعتم لك يف لمعتسا ىح

 هللا لوسر نع حييحصلا ثيدحلا هنمو

 نمتلستندل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 يروطتف كسمنم ةصرك يدخن » ضيحلا

 هللا ناحيس لاق اهي روطتأ فيك تلاق اهب
 ىف رخآآلا ثيدحلا فو « اهب ىرهطت

 هنع لأس ال ةريره ابأ نأ » حيحصلا

 م لستفاف م لو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لاقف انج هللا لَ اان اشح تنك لاقو ءا
 سجني ال نمؤملا نأ هَل ناحبس ملسو

 اذه ءافخ نمبجعتلا نيثيدحخلا ىعمو

 لوأ ىف هاكحام هلثمو ىنخي ال يذلا رمأألا

 ماسمنب ديلولا نعب ديما نم ددعلا باب

 ىلاعت هلل همحو سأأ نب كلال تاق لاق

 يلامت هللا ىضو ةشلاع نع ةليمج ثيددح

 هيلع

 حوب بلاي دارا نوكيو اهريف الو تاذلا اذا | لام

9 
 ا

1 

 بجستلا ىلاعت هَل همحر كلام دارأ نيس

 سوسحلا ةدهاشم رمالا اذه راكنا نم

 نولوقي كالذكو ةربثك ان ىذام رئاظنو |
 نيذهركذ نمو هللا الإ هلإ ال بجعتلا ف
 نييوحنلا نم بجمتلا ظانلأ ىف نيتظفللا

 ىلاعت هللا حر جارسلا نب ركب وبأ ماءالا
 هلوقد م اعأ ىلامت او لوص ألا هاتك ىف

 وبس لوفي بدمملا ن

 ايهحصفأ ناتروبشم ناتغل هيف سودق

 0 دوجلا يش

 حتق ةيئاثلاو اهيناثو املوأ مض امهرتك أو
 َح وبس ىره وا لاق. اعين اثمضوعم أامهوأ

 مسا لك باعث لاق ىلاعت هللا تافص ن
 حوبسلا الآ لوالا حوتفم وهف لومف ىلع
 كلذكو رثك أ امهيف مضلا ناف سودقلاو

 وبل رمل ىف سراف نبا لاقو٠ جعدزلا

 لا هلاق كللانك 1
 ىقىديب لأ هلاق كلذك و لجو رع هلل وش هب -

 مسا هنأ ىف نالخ لصحف نيملا رصتخم ١

 أده ةيمسلو هتامص نم ةقم وأ قات

 نيملكتملا اتباحصأ ضعب ىلع مرحي ًاالخ

 لاقي ال ىلاعتو هناحبس هئافص نأ نم

 ع

 !5 ىو دئلاو
 ناك هناك 8 سدقملاو حبسملا رس ودقلاو

 نع نع حورلاو ةكنئالملا بر سدقم جبسم لما ف نيئنسلا ىلع ةأرملا كيت ال ابنع

 هده اذه لوقب نم هل ناحبس كلام ام لاق

 عيرأ لم انتراج نالجع نب دمحم ةأرما

 مصب ةحبسلاو © ملعأ ىلاعت هللأو لجو

 ةدوا ةعوظنم زر ررخ ءابلأ ناكساو .نبسلأ



 غبص طبس 1.5

 رسكب رعشلا طيدو |سرتسم يأ اهحتفو | ةذوخأم ربا لهأ اهدانعت ةفورعم اهب
 ًاضيأ حتا - اهحتقب طبسي ءابلا | حسنفو ميلا مضي ةحئشملاو م بستلا نم
 ةبابسلام مص الاةددشلا ءابلا ر كد نب |

 نأ كذب تيمس ماببال 1 يلا ىشو

 هلل يزنتلاو ديحوتلا ىلا اهب ريشي ىلصلا
 انباحصأ لاق كرشلا نع ىلاعتو هناحبس
 الإد هلوق نم ةزمهلا دنع هتراشا نوكنو

 . هللا الا هلإ ال نأ دهشأ هلوق ىف « هلا

 ربشلا مسا نيسلا مضي طابسو .رادلا | تيمسف ةفورمملا حيبستلا ةالص امأو
 < مورلأ روهش ىف فورعملا | فالخ ىلع اهيف حيبستلا ةرثكل كلذب

1 3 

 عيطضيوىبزم أ رصتخم يف 9. عبس |[ هيف ءاج دقو اهريع ىف هد بو ىف رصتخم ىفهلوق < 3 ايف ءاج دقو اهريغ ىف ةداعلا

 هلاأع اح

 نيطئاح نيب ةميق-  طإاسااو اهناكسما وأ
 تاطاباسوطب اوس جا وموتوأ قير طابت

 م25 لايف موق ةطابس نأ ثيدحلا ىفو

0-3 1 
 ماس

 قلم ىحو ءاسبا فينو نبل مش
 ءانهب نوكت ايهوحو بارتلاو ةسانكلا

 اهرك ذوو ريغو ىذمرتلا باتك ُق نمسح

 انباح ص أ نمامع ريو ةمئتلا بحا صول ءاحلا
 لك أ اهتحضوأ دقو ةنسح ةنس ضو

 ماسلا تنلتخإ ةعبس لكي ىح فئاطلا ثان «ةئامعا 5 اب هد فءالعلا

 ةدحوملا ءايلاب ةعبس اهضعب ىف هيف سصتخلا

 اهضعب ىفو ؛ةغبسلا هتاقوط ىأ نيعلا لبق

 بذهملا رشيق احاضيإ أمد د زاسوحاضنإ

 44 وبس عمو ٠ ىلاعت 5 ءاش نإ ةطوسبم

 ىسلايهونيعلا دمي تحت نم ةانثم ةيعس

 اذه ىلع قشو ةورمأو امصلا نيب

 هنأ ىف انباحصأ فالتخا ظنل ىف.فاللا

 ال.مأ فاوطلا بمب نيتمكرلا ىف عبطضي
 لارا فاوطلا غرف اذا لاق ءابلاب لاق نف
 ىعسال عابطضالا داعأميلص مث عابظضالا

 عابطضالا . ميدتسي لاق ةايثملاب هلق نمو ١

 حيحصلاو ىسلاو ةالصلاو فاوطلا : | نيسلإ ا! ركب ةحابسلاو هيعأوأ مظعأ

 | .ءابلاتمب ححبسإ حبس لاقي ءاملا ىف موعلا

 « لعأ ىلاعت هللاو امهيف

 ءابلا رسكب طبس رعش لاقي ا«طبس#

 لكوكيرشلاوصنا اقئلأ ند أربملا سودق

 لكم رهطملا سودقؤ ةيكلالاب قيلي الام

 احويسهيف ليقو ضايعىذاقلا لاق كرابملا

 هتخض وأ دقولو 0 وه باحصأ

 «كسانلا يف هحاضبإ جدأ ةذوزا ف



 148 ||رخس قبس
 ريسفت ىف ىدحاولا مامالا لاق ةقباسملا | نع نع صقن نأو هأرجأ غبسأو ةر ىلع
 ىلعأاسقاو ناك اذا قبس رجلا ة ةروس لوأ بسلم. . هأرجأ 0 عاصلاو دملا

 صخش | غب : قيس كلونك فلخو زاج هاك ف صخش | غباس بوث هئم
 ىنممو هءارو هئاو هزاج ىأ ديزأ

 ناك اذا امأو هنابي لو هنع رصق وخأتسا ىفالا قيسالد ثيدحلا ىف قيس

 ذه نم سكملاب وهف نامز ىلع ًامقاو | مامالا لق « لصن وأ رفاح وأ فخ
 ادذك ماع قيسولوملا نالف قبس كلوقك | قبلا نإسلا ماعم ىف ىلاطاعا نايلسوبأ

 ينممو هفلبي لو هتيحم لبق ىغم ىأ | هقبسيءقباسا لمجيامءابلاو نيسلا حتفب
 هلوقف هءارو هفاخو هزواج هنع رخأتسا ءايلا نوكسي قبسلا امأو لاونو لمج نم

 ال ىأ ( ابلجأ ةمأ نم قيسلا ام ) ىلاعت

 امو) لجألا غلب لبق كالتف هنع رصقت
 لج ةلارخأتي وهنوز واجشي يأ( نرخ اتم

 | لاقأقبس هقيسأ لجرلا تقيس ردصم وهف

 3 قبسلاث يدحلا أآذهف ةحيحصلا ُة هل , اورلاو

 | ديل لعجلاو ءاطعلا نأ ديرب ءايلإ ةحودفم

 منع | امو لبالاو ليختا قابس ىف الا قحتسي

 هلصأدوجسلا ىرهز الا لاق 1 أذكه ىمرلا وهو لاضنلا نم امهانمم ىف

 يف هلصأ ىدحاولا لاقو ليملاو نماطتلا | هللادحر حالصلا نب نبدلا قت ييشلا لاق
 لع ةوجسمو ل عمق هيف ةحيحع ةياورأ نأ 1 هايلأ ع ف هنف ةحمحصلا ةناورلإ )اق لثذتلاو ع وضلعا ةغلا | نأ ىلاعت

 اذه هل دجس امل هتءاط نآرقل ف ءى | تلا نأ نأ بنهفا م ةقباسملا باب ف هلوقو

 هتيبجعضو نءلكل لبق م ةئللا يف هلصأ يضر ىلعل لاق ملسو هسيلعىلاعت هللا ىلع

 « عوضخلا ةياغ هنأأل دجس ضرأألا ىلع هذهكيلا تلمج دق ىلعاب هنع ىلاعتللا

 ىرحتو يرحس نيب اهلوق  رحس » | ناكساونيسلا مشب وهسانلانوب ةقيسلا
 ناكساوناتغل اهمضو نيسلا حتني رحسلا | ىف نيقنصملا نم ةعامج هديق اذكه ءابلا
 . اهب قلعتي امو ةئرلا وهو دنيتلملا هان ءاطإ ! نيفئصال ضع رك ذو . بذهلا ظ مائل

 قرجش وه اما ليقو ضايع ىغ

 صرحت ىلا هتمض ىأ مهلساو ةمجمملا نيشلاب | رمأ هاضنو مضلا باوصلا اولاقو نوققحلا

 ركنأو نيسلا ملعب يور هنأ معلم

 ( تاغللاو ءامسالا بيذيت 9 ج- 964.م)



 لخس 55

 ' فورمملا باومصلاو هيلع اهبدي ةكبشم
 نب لوالا وه

 ننكلا باي بذهملا يفالوق «لحسإل
 يف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلانفك»

 ةلمبملا ءاحلامضيوه «ةيلوحس باوئأث الث

 لوق حلاو | ضو نيسلا حئفي "ىورو

 ىف ىرهزألا لاق مهتياورو نيرثك 6

 نيسلا حطب لودحس ثيدحلا اذه ريم

 بايثلا اهنم لمحت نهلا ةيحان ف
 ةيلودسلا امأو لق ةياوحسلا اهل لاقيف
 ريغ لاق ضيبلا بايثلا ىعف نيسلا مضب

 ىف ةئدم

 لوحسملا ةبسنحتفلاةيلوحسلا يرهزألا
 ليقو نطقلا بايث مضلابو نهلاب ةيرق
 ىو ةصاخ نطقلا نم ةينق بايث مضلاب

 مضب ةيلوحس باونأ ةئالث ملسمل ةياور
 © نطقلا بوث وهو لحس مهج وه أولا نيسلأ

 ةراهطباب ىف بذبملا ىف هلوق ةددسرلل
 ىلصما

. ٠. 

 هيفف اهسار دس دقو ةساجت أهمف ةروراق

 قع لح ناو بوثلاو نديلا

 لاق ةلمهملا نيسلاب وه دس هلوق ناهحو

 قحساوبأ خ يتلا رك ل نايبلا بحاص

 انباحصأ رئاسو اهسأر دس ءىش يأب

 اموصاصرلاو رفصلاب ابسأو 395 اذا اولاق

 امأو ناوجوهيفف ةروراقلاب مسنلاو امبويشأ
 ايبهيشأامو ةقرخ وأ ةميشإ اهسأر دس اذا

 ررسل
 00 تس

 قالطاولاق ادحاو أهجو هتالص حصن الف

 امو صاصرلاو رفصلا ىلع لمحي خرشلا |

 © امههبشأ

 ءامب هلسفي مرحلا ثيدملا ىف (ردسإل

 ف جر حييحص ثيدح هيفو ردسو

 وهوفورهمردسلا لسمو يراخبلا ىحيحص
 لوساغلا ىلع ردسلا قلطي وقينلار جشم

 ةردسرجشلاةدحاووةرجشلا ىلع وفو رعملا

 تارادسر ونا أردسر وتا راداسإ يلع عمو

 لادلا ناكساو نيسلا رسكب ىلو الار دسو

 ةثلاثلاو لادلا حتفو نيسلا رسك ةيناثلاو

 لادلا متفونيسلا رسكك ةعبارلاو امهرسك

 «ةريسكم مهن كلذكو امدعب ف لأ ريغ نم
 نهودماو :الو) ىلا لا لاقع(ررس)*

 لاق ( ًاورعم الوق اواودقن نأ الإ 2

 أ يضر ىففاشلا رسفو بذيملا يحاص

 ارم. لمفي نال عابجلاب سلا هنع ىلاعت
 اذه ىف مهريغو نورسنملا فلتخا دقو

 امهنعىلامتّشا ىذر سابع نبا نع لقتف
 هللا ىضر ىعفاشلا لاق اك عاجلا هنأ هريغو

 دارملا نأ يلا تاعامج يهذو هنع ىلاعت
 نسحلا نع يدحأولا هاكح انؤلا رسلاب

 2 و 4 | ةياور هو مميرأاو كاحضلاو ةداققو

 لجرلا ناكو اولق سابع نبا نع ةبطع
 حاكنلاب ضرعي وهو ةشيرلا ىلع لخدي



 ررس

 تريظأ كتدعيفواذاف رعد اطلوقيف

 نع ىلاعتو هناحيس هللا هتف كحاكت
 .٠ 1 ملا !»

 دعا 2ث عياخسعل 12 ىعس ل و هيد 1 هيل مدا هلا ياقو كل د

 عمجو هريغ مكنت ال نأ قاثيم ابيلع
 رسسلايف لصحف لاقمت لاوق الا ىدحاولا
 رسلاو انزلاوعاجلاوحاكنلا : لا وقأ ةعبرأ

 هلوقولاق كريغ نع همثكتو هين ىذلا

 ىنعي ( افورعم الوق اولوقي نأ الإ ) ىلاعت
 اقورعم الوق هريدقتو ةبطخلاب ضيرعتلا هب

 هيفنوذأم ضيرعتلا نأل مضوملا اذه ىف

 ركنم وهف هنع روجزم حب رصتلاو فورعم
 ينمملا نوكي نأ زوبيو لاق فورعم ريغ
 حبر صتلا نود ىوحنلا هنم افورمم الوق

 ريرسنب كركشم وهوفورعم ريرسلاو

 ريرسو هسقن وهو تيملا رس دولوملا

 نيسلا م مصِب ررسو 5 أ همهحو كلل

 هذه )0 ررسس ىلع) ىلاعت هللا لاق ام ءارلاو

 حتفز زوجيو ةروهشملا ةحيصفلا ةغللا ىه

 ثيوحخنلا نم نيققحلا دنع ىلوالا ءارلا
 مهج ةحادص ى ىرهوملا لاق ةنالأ لهأو

 لقثنسي مهضعب نأ الا ررس ريرسلا
 ىلوالا دريف ريفصتلا مم نيئمضلا عامجأ

 كاذكو رسل وقيفهتقلت حتنلا ىلا اهنم

 مالك اذه هومتو لاذو ليلذك هبهبشأ ام
 لامج انخيش حيقفلا وذ دقو . يرهوجلا
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 هياتك ىف ىلامت هللا همجحر كلام نب نيدلا

 . رهثأو سيئ ملا نكلو لاق ث اذ

 ريرسلاب دا رلا هيئاوج ريرسلا اذه نم

 تبشر عشلا تدشنأ ىلا ةأرملا سفن انه

 شارف اهنأ ثيح نم ريرسلاب اهسفن
 ذلا بشاعإ ريتك بوكر م لجرال

 ريستت ىف ىدحاولا لاقو . هيلع سلجي

 عمج ىف لاقي ديبعوبأ لاق رجحلا ةروس
 اهحتفب ررسو ءارلا مكب رمش ري رمسلا

 لف يلع ماجي فعاضملا نم ليعف لكو

 ضعب لضفملا لاقو حتفلاو مضاب لمفو
 نولقثتس مهنأل نوحتفي باكو مى

 سنج نم نيفرح ىف نيتيلاوتم نيتمض
 ريرسلا قامملا لهأ ضعب لاقو . دحاو

 42 1 ل . 1

 دوحام وهو رورسلل ؤطوم عيفر سلجم |
 ىلعوبأمامالا لاقو. رورس سلجم أل هن

 هباتك ىف ىنيواشلا رمع نب دمت نب رمع
 ةيلوزملا بحاص لوق دنع ةيلوزملاح رش
 فرع ًالاوهتعاضمىفلمفنيع اوحتف اعنأو

 ررسو ررس هلاثم يبي ولشلا لاق ٠ مضلا

 . كيالج عقب دادجو دادجو ري رص عت ٌ

 نييوحتلا دنع درطموحنلا سايق اذهو

 موت ىف هريغو بودعي لوق درب كلذو

 ددجلا اها ددج لوقت الو مددج بايث



 ١م فرس

 بنكم عب ددجح 2 مضل ناف قئارطلا

 لاقوبوةعي هفرعيإو لذ ام ىلع زئاج
 اعلا 3 ءقادهالإ 0
 لازال حيصملا را رولا

 لوش دربملا كيعيس هلوأ مومضملا باب

 ررسو ريرسسو ددج بايثو ددج بايث

 رشف ذ

 رسأ مطوقو . ناتحيصف ناتفا ررسو

 ررست ىنمعي ىرست ىرهزأألا لاق ةيراجب
 ءاب نهادحأ ثيلتف تاءارلا ترثك نكل
 تننظت هلصأو ناظلا نم تينظت اولاق اك
 ىلع داسقتنالا در هباتك ىف قييبلا لاقو

 داشوكن ب ءالملا بأ لاق . ىمفاشلا ظانلأ

 «اهرستساواهر رست وةيراجلا ىرست لاقي

 هريغو يرهزألا لاق *« فرس »
 « هلثا فورمملا دحلا ةزوام فرسلا

 ١ هئم قرس ىرهوجلا لاق *قرسإل

 هيف صمصأ الأ فرد لو ٠ ثنو د 3

 لاق . تالبوارس عمجلاو ثينأتلا الا ا

 ( الام هقرس اولاق اميرو هلا امييف ءارلا

 * قر رضيعا ايام

 رسكب ةقر ماو قرعسلا مسالاو لاق ءارلا

 حاب ىعي كلي رحتلاب انرم

 بذبملا ىف هلوق ةقرسلا يلا هبسن هقرسو
 ىضر رمع نبأ ركذ نأ دعب ملسلا باب يف'

 قرسلاوقرسلايف ملسلايف اهنع ىلاعت هللا

 نيتلمرملا ءارلاونيسلاحتذب قرسأاف ر 1 رذحأ

 مث ريرا ققش وه ىرهوجلا لاق نكلو

 امم ضيبلا اهنأ الا ديبعو.أ لاق لاق
 ةيسرافلاب اولصأو لاق .ةقرس اهم ةدحاولا

 لوس
 لمحلل قرب ب رعاك هوب رسذ ديجىأ ٌةرمم

 جابودلا نمظيلغال قربتساو ءابقلل قحليو
 ماا
 كللإ © لعأ 5 هزل

 لرس امأ ىرهزألا لاق ب لرس»
 ةيدجعأل يوارسلاو حيحص ىبرعي سيلف
 ةعاجلا ظنا ىلع ليوارسلا ءاجو تبرع
 نم دحاو ريغ ثعيمس دقو ةدحاو صو

 ليوارسم اولاق !ذاولاو رسل وقيبارعألا

 هلا ىذر ةريرع ىبأ ثيددح ىو . ارثنا

 ةجفرخلا لب دوارسلا ةرك هنأ هسنع ىلاعت

 ثدألا لاقو لاق ةليوسأطلا ةعساولا ىإ

 جلاو تنثأ وتب رعأةيمجعأ ليوارسلا

 هتسبلا ىأ هتلورسو لاق تاليوأرس

 لاقو. ىرعزألا هركذ اماذه ليوارسلا |

 برعم ىمرف ليوا رسلا مكللا بحاص

 عجرب ملرسك ول هنأل رسسكي الو هيوبيس
 ليوارس ليق دقو كرتق دحاولا ظقل ىلا

 هسبلأ ل ورستف هلورسو ةلاورسسهدحأو مج

 معز ليوارسلا نيوارسلاو !مسبلف اهلإ

 . ماللا ن 8 لدي أبيف ثونلا نأ بوقعي

 وذي فو نق لد ارسلا ىرغوجلا لاقو !

 هيوبيسلاق تالليوأرس لإ عمجلاو ثنؤو

 تب رعأ ةسيمجعأ ىو ةدداأو ليدارمس



 و54 رفس لطس

 ال ىأ فرحلا طاقسأب بوصنم وهو مه
 تاداعسلاوبأ لاقو . نيئاعسلا ىف جري

 ىف فرصني الام مهمالك نم تهبشأت
 ةركلا يف ةفورصم ىصف.ةركذ الو ةفرعم

 ةركنلا ىف هفرصي, ال نم نييوحنلا نمو
 ه | لسسلاو ةلاورسو لاورسس عج هنأ ,عزيو
 لاقو . ىوقأ ىناثلاو لوألا لوقلا ىلع

 رذملا ءاتكح ىف يناتسجسلا ماحوبأ

 نم اهركذي ال ةثنؤم ليوارسلا ثنؤملاو
 ليوارسلان افي برعلا ضعب و لاق هانداع

 نم بارعألا نم تعيسو لاق ةغامج

 « ةمجمملا ينمي نيثلاب ليوارشلا لوقي

 ه رهاظ أطخ كلذو ةمجعملا | ناكنا ونيسلا حتفبل اطسلا لاس

 عبطضيوىنزملا رصتخم ىف هلوق عسل | ىديبزلا لاق ليطسلا ًاضبأ لاقيو ءاطلا
 خسنلا ضعبوف مقو اذك هيمس لمكت ىح | ةساسط هو لاق لوطس لطسلا عج

 مدقتونيعلا لبق ةدحوع ةعبس اهضعي فو | .# ةورع هل )١( روتلا ةئيه ىلع ةريذص

 * نءلا دمسلا ةغللا لهأ لاق ة(دمسإل
 نيعلاباب ىف ىرهز الا لاق :(لعسإل

 مضِإ ىني لامسلا عاكملا فاكلاو ءاطلاو

 ع ءاطا

 ثيدحلا بير غيفةيامملاهباتكق رين الانبا

 عوبسأب ركب كلا ممديع لبق م 1 ديعو

 ره ليقو لاق برعم قايرمم وهو :
 نم هتركذ ىذلا وهو نوئمس هدحاو مج

 نمو هيف فالج ال ةل.ملا نيسلاب هنأ

 ءاملعلا ن هيلع صأ و كلذك هديق

 هلوقتو . هريغو ريثألا نباتاداسلاوبأ

 55500ضاسس7س سس  ممرم
 نيشلاب نيبيقفتملا نم مههابشأو ماو لأ

 د ةدحوأاو نيسلا فرح قف هنأيب

 ضرنقا ضرقلا باب ىفالوت جت سل
 نيسلاب يه ةجتفس هل بتكي هنأ لع أ

 محايو مهمتي ءاقلا ناكساو ءاتلاو ةلءبملا
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 ضرشلا ضرقتسملا هبتكي باتك وهو | دع باب ىف بنوملا ىف هلوق «نعسإل

 شر هضرقأ أم هيطعيأ رخأ هيئات ىلا الور حاصلا ىف ىراصتلا باتك ىف ةءذلا
0 

 37 أ ءاكوإ
 اتندل 2 1

 ديجولاو طيسولا ىف هلوق لا

 ليكولا حرص نإ عضاوم يف

 ةباينلا ىهو نيسلا ركب ىهو ةراهسلاب

 باثكى م نم عباراابابلا رخآ فىعفارلا لاق

 4 ةحوتمم نيسإ وغك انوعاب الوأمبت اءسح جرح

 فورءمديع وهونوتلاب ونيتلمبم ع 3

 2 ا | سس سس يي
 حدق وه قوف ةانثملا ءاتاب روتلا () رد

 ةراثو ةراح+لانم ةران ذختي ردقلك ةربك

 1 سس

 + يووم هله سمح رش نم ىتنا هريغو مساح نم



 لفس ١6٠

 ترفسلاقي حالصالا ةراغسلا لصأ ملخلا

 لوسرلا ىعس مث تحلصأ ىأ موقلا ني

 ثعبيو حالصالا ىف ى مسي هن ال ًاريغس

 ٠ ًايلاغ هل

 ىرهزالاروصنموب ًامامالا لقد لسع

 ضيقت لفس الا ثيللا لاق ىلاعت هللا همحر
 ضيقت لفسلاو ايلملا ضيقت لقسلا و ىلعألا
 ضيقت ةلفاسلاو ىل_هتلاو لفستلا يف ولعلا

 لفاسلاو هوحتو حمرلاو رسما ىف ةيلاعلا
 لاغسلاو ةيلعلا ضيقت ةلفسااوىلادلا ضقت

 ءالعيفو لامس ف مرد م لاقيءالعلا ضيقت

 لغسلاو ولع ضيفن وهو ردصم لوفسلاو
 هركذ ام اذه ءانيلا يف ولملا ضيقت

 هللا هقحر محلا بحاص لو ىرهز الأ

 تيسلا مب ىنمي لفسلاو لقسلا لاس
 1 ضيقت رسكلاب ىنمي ةلئسلاو اهريكو
 أمسأ 514 "ب ىلعألا ضيقت قل لفسألاو ولعلأ

 ءافلا حتفب ىعب لفسو لفسش دقو اف رظو

 الاغص ءاثلا مب ىبعي اييف لفسي اهمضو

 مينلفسو سانلا ةلفصو لهستو الوفسو

 05 ا هعا* 1 :
 هوس ص كهلاهس لبقو مواعوعو مواقامس أ

 © هالعاو هلغسأ هتوالعو

 نيا مع ا! د ريقس

 ةروصقم نونلآ رسدكو ميلا مضو فاقلاو

 امميب مصيو لتقت ىلا ريقاقعلا نم ىف هو

 نكس

 ةضورلا ىف اهمرك ذ دقو اهليلقب مفتني هنأأل

 روكذملاركسلاو فورم ركسلا ةيركسإلا
 نمعوت وهو بذيملا نم راقلاةاكرباب ىف

 فاكلا ديدشلو نيسلا مغ وهو لخفلا |

 ق روك ذم ةهريسفتو فورعملا ركسلا لثم

 هب مزج ىذلا حيحصلا بهذا نأ معاد

 نا ركسلا نأ لوصألا ف مدبغو انباحصأ

 يب موجلادمك وأ خيشلالاقو ًاماكم سيل

 ىضاقلاو قورفلا هباتك ن مناذألا باي يي ْ

 بيذهنلا بحاصو هيف هيواتف ىف نيسح ظ
 ١ ا

 ىلامت هللا لوقب جتحاو فلكم وه هيف

 باجأو(ىر

 « ةي آلا نع قصتسملا ىف ىلازغلا

 رذعجوبألاق فورم نيكسلا# نكس#

 ىح بتاكل ةعانص هباتك ىف ساحنلا |

 عزو ركذت نيكسلا نأ ىعمصألا نع

 قاكلاىكحو . ثنؤيو ركذي هلأ ءارثلا
 ديدح نيكس تيكلانبا ىحو . ةنيكس

 فتئختلاب ًادادح هريغ داز . دادمحو

 ددحم نيكسوءالا رسكب يعي دادحم.جلاو

 ا ١ يكل:

 اكسمنأو ةالصلا اوبرثت الو)

 تددحا ل وقتك ا ةدحمو دحو ةددشو | نيس أحب اينومقسلا 5 نوم

 واخو لج نيكس لاق و هنوددحو نيكسلا

 تاموأده ىأ نكس نن نيكسلا قاقتشاو



 لوح ِس باع

 قحساوب أ لاق ساحنلالاق اهبنركسلا يأ
 ىدم اهنأل يدملا نم ةيدملا قاقتشاد

 نيكسال لاقي ىأ رع ألا نبا لاق ٠ لجألا

 نانجلا ىف نينمؤملا ىلع مالسلا وذ هانمم ]

 ىلز ألا لوقلاو ميدقلا مالكلا ىلإ عجريف

 هانعمهريغ لاقو نيمرحلا ماما مالك اذه
 ملسم دانعم ليقو ههلظ نم هقلخ ملس يذل آ باصنلاو تانأ ث ثالثةيدمو ةيدمو ةيدم

 ىلع ملسمملا .ليقو باذعلا نم نيدلسملا | اياصن هلت امج نيكسلا تبصن أو'ىشلالصأ

 هدابع ىلع مالسو ) ىلاعت هلوقل نينطصملا بارق رقو اطيق اهل تلج اهنب رقأواهضبقأو

 مالسلا امأو مالسلاوذ ىأ ( قطصا نيذلا | ملغ اذكو بارقلا ىف اهنلخدأ اهب رقو

 كيلعمالسلا دهشتلا ىف هلوقو ةالصلا نم | نءمطقي ىذلا بناجلا ةرئشلاو اهفلغاو
 ناسنالا مالسوهتاك رب ومَا ةمحرو ىنلا اهمأ لك هل لاقي هب عطقي ال ىذلاو نيكملا
 باصتلا ف ةيهاذلا ةديد لسا ودب زوبأ هاكح

 ا

 يكل يأ ةمالسلا ىنمع وهف رحخألا ىلع :
 نيلوةهيفىرهز ألا رذوةمالسلاو مالسلا 1 ىذلاوب اب ذلأ نيكسلا سار دحو ناليس
 ابواقم هتدمغ نيكسلا تيناجو ةرظلا هيلي

 20 تأ وهو السلا مايمأ ةأئوم ايهدحأ ْ-

 است كيلع ا ملس ىف ىاثلاو كيلع لجو « ساحنلا مالك رخآ اذه

 نم ملس هيلع ىلاعت هللا ملس نو امالسو ىف اولاغت الو ثيدللا 2 *باسإا

 هللا ىأ ميلع مالسلا هانعم ليقو تاف الا أ رسسف © امير ياس ب اس هثأق نذكلا

 ني لاقيو ىورهلا لاق مم ينمب ىلع مم» | ىفةدث الف الجاع ىلبي اهدحأ نيريسفت

 مطوقساحنلا رفمجوبأ لاق كل نوللاسم | اذا هدصقي شابنلا نأ قأثلاو هيف ةالانملا

 بصنلاب زوويو لاق عفرلاب وهوكياعمالس باذتجابلسلاو هيلسف ًاسينن ًاناق ناك

 كود وحنلالاقدق ولاقوفرلا رايش ايتخالانأ الإ « سرالملا نع بوثلا
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 ىلاهتهللا ءامسأ نم ريسا مالسلا */» بصن ملاهيق رايتخ الا لمقن 4 ًاًيشمن أ م

 اليو نآل هل ليدو ديزأ أيقس كلوت رحت نويهر ىلا امامأ وذ ةائممق ءاماعلا فلتخاو

 ىف زاج ام امهدحأ ىقزوميو هل لف ال | اهدحأ لاوقأ ةنالئهيف داشرالا هباتك ىف

 | نركيةسيقر الكر ةمالد لاق , هانمدك ام رايتخالا نأ الإ رخآلا كيف ةةصيقنو ةف الك .ءةمالسلا وذ هانعم
 مالس بص نأ اذ م ىلع به نكو أ ماست كلام هانممىاثلاو هين .دتلاءأمسأ نم

 معأ . عفرلا ربتخا نكلو المفدنم ن هي | ثلاثلاو ةردقلاىلا عجريف كلاهما نم دابعلا



 لدن

 امإ رخآ عضوم يف ساحنلا لاق . كيلع

 ال باتكلا لوأ يف كيلع مالس اول

 ةفرعم هب نوكمي ام همدقت مو هب 'يدتبأ 1

 رخآلا ىف اوثاقو . ةركذ نوكي نأ بجو

 لوألا ىلا ةراشأ هن ال كيلع مالدلا

 مالسلا نأل ة-.لا ىلع مالسلا اومدقو

 رجلا رلتسا هلوق. ىلاعت هللا ءامسأ نم ممسا

 مالئساىرهز ذي لاقىور ملا لاق دوس ذل

 3 ةيحتلا وهو مالسلا نم لاعتفا رجلا

 نبلا لهأ كلذإو . مالسلا تأرتقا لاقي

 نأ هانعم ايلا دوسأألا نكرلا نومسي
 ىبتعلا لاقو هنويحي سانلا

 نم مع

 نم لاعتفا وه

 لوقت ةلاس اهتدحاو ةراجخلا يهو مالسلا

 تلحتك !لوقتاكهتسمل اذا رجخلا تملتسا

 لاقو . يورحلا هرك ذ ام اذه لحكلا نم
 | 3 اا ل 51 أسلأ 80
 ديلاب وأ ةلمقلاب امأ روخلأ ملتمأ ىرهوجأ

 رجحلا وهو مالسلا نم ذوخأمهن ال نم ممالو
 ملتساكحلا بح

 سلو هقئتعا وأ هلا بق هم التساو رجلا

 اص لاقو هزه مهضعيو

 ةروس ريسفت فىدحاولا لاق . زمطا دلصأ ه1 1

 ملص

 ؛ | ةيحت ىنملا نوكيف العف لمفأ دارب سياو
 كلذ نش. 2 ءادتبالا هيف ريختسا

 رفنتسأس كيلع مالس ل ل 8( ىلاعت هل وق

 نولخدي ةكئالملاو )ىلاعتهلوقو (ىلركل

 هلرقو ( كيلع مال باب لكن م مهيلع
 مالم نيلالا يف حون ىلع مالس )

 ءاجو كلذ ريغو ( نورهو ىموم ىلع

 ىلع مالسلاو) ىلاعت هلوق ف ماللاو فا الإ

 نمو شفخ "الا لاقو لق (ىدطأعبتا نم

 نم مهنمو جيلع مالس لوقي نم برعلا
 نلالا اوقللأ نيذاف يلع مالسلا لوقي

 هوقحلب ل .نيذلاو دوومملا ىلع هول ماللاو

 نم ميف نأ مرد دوهملا ريق ىلع هول

 كلذ لمحو نوني الف مكيلع مالس لوقي

 ةدايزلا فذح هنأ امهدحأ : نيوجو ىلع

 وحن ىف لصألا ن هم فذ 5 ةملكلا نم

 هده لامتسا رثك 5 14 هنأ رخالاو كي م

 ةرثكل انينح ماللاو فل لإ اهيفو ةملكلا

 . مط اولاقق مهللا نم افذح اك لامتسالا
 لاق . نيسلا سكب مل لاق ةزدمح أرقو

 ا | 12 اي دب
 لح اوناق 14 مالس يعم ىف وهو ءارثلا

 ىلاعت

 هاج ريسفتلا نأال ما رحو موس لالسف (امالس اولق) ىلاعتو هناحبس هلوق ىف دوه

 : دشنأو ,ميلع درف هيلع اوس مهنأب | رثكأ ىسراغلا ىلع وبأ لاق لاق مالس لق
 7 0 5 لكف اير ا -_ -_ل 8

 تماسق ماس هيأ انلقف انررم ا كلذو مالو فلا ريب مالس لمعتسي م

 مما وللاماهغلا قربلابلتك اك ريخ موق لثم وهف ءاعدلا لشم ىف هنأ



 لو ملس

 ةمالسلا نم ذوخأ» كدعصم ىلا كءلس | مهيلع تدرف اوملس مهنأ ىلع ليلد اذبف
 ثنؤملاو ركذملاف ىناتسجسلامتاحوبأ لاقو | ىلعوبأ لاق . ىنممي ناتءارقلا اذه ىلعف

 مهمأ) زيزعلا نارقلا 20 ركذم ملسلا | ودعلا فالخ ملس نوكي نأ لمثحمو

 اوركذ ذدَتو لاق (هيفن نوعمتسإ مأس | ميهاربامامط ن ع التت ا مم 9. برشلأو

 طيسولا 2 هلوق برمعلا نع غأ ثنأتلا ٌ ملسلاقق مركَف ىلسو هي هيلع ىلاعت هلل ص

 رادلا ثااثلاظنالا اغلا ولوصألا ميب ىف 27 ودع الو برحب تسأو ماس انآ ىأ
 فوذراك تالوقنملا اهنحت جردسني الو | يلف تلق ودعلا ما امطك ىبامط نم اومن
 ءايلاب ملالسلا م ةو أذنك ملالسلاو هلو ةلوقنملا ! ًامالس مشوق اباوج لس هلوقنوكبب ال اذو

 لاو قل لمأ ل . مدقت اك ملم مج اودمق املف ةلالدلا كاذ باوج فذح لب
 هذخأ ىأ هماستف نالف ىلا ءىثلا تدالس مس لاق أومنتماف ماعطلا رضحأو هدنع

 هماسو ةمالس ملسي اذك نم نالف ملسو | ىحسيو ملعلا لعأ لاق . ملعأ ىلاعت هلل
 ءىشلل ملستلاومالسلاميا_تلاوهنم ىلاعت هللا | ىلاعتو هناحبس هللا لوق هنمو ةيح مالسلا
 هل دايقت الاهل مالستسالاو . هلمالستسالاو | اهنم نسحأب اويل ةيحتب متيح اذاو )
 هضوف ىأ لجو زع هللا ىلا هرمأ ملسأو ةيحت ىمس ءاملعلا ضعب لاق ( اهودر ا

 تناسأو مالسالا نيد ىف ف لخد, ملسأو هيلأ ملّسو هبدحو وهو هاي ب لبقتس 3 6

 موقلا ماسن لاو هتادخ ىأ اذكل ًاديز ةجردلاوهوفورعمماللا فو نيسلأ م 2ك

 لعأ لاق ٠ . غيدللا م ذسلاو املاستو ةملاسم ظ ثنؤيو مذيو لاق لا يق هلاق ةاقرملاو

 امعدحأ نالوقكنذب هتيمس' هجو يف ةغللا : ليقع نبأ لاق

 هبال ملسأ هنأ ىناثلاو هتمالس لؤافتلا الو دالبلا راجحأ ٠ ءرملا زرحت ال

 7 السلا تاومسلا ىف هل ب

 سس اذه ءايلا دادؤ ماتحا
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 قدرت دام اذه ءايل دار جااسحا

 فورعم مييلا نم عون وه ىذلا م ءاسلاو

 حرشففىر رقز "الات .فلسلا ةيق ١ لاق

 . دحاو فلسلاو ملسلا رصتخما ظافلأ | ميلالسلا دحاو ملسلاىره وبلا لاقو حما
 ذ ادس وأ ) يلاعت هلوق ىف ىورمحلا لاقو

1 5-0 
 ىمع فاسأو فلسو ملسأو مأس لاقيد م
 اذه ةغألأ لهأ عيمج لوق اذه دحأو | ىذلا ءىنلا وهو أذمصم يأ أ( ةأامسلا 08 :1 4 7 ١

 ( تاغللأو ءاممالا بيذمت 3 جس ؟8 م)



 تمس ١

 سيو هلاعتسا رثكي ظفالا اذه ةعيدولا | ىف هدحو هانممامأو“ ىرهز ألا هركذ ام

 زاوجلا سفن ىفةءالسسلا طارتشا هنءدارملا | نانرابع هيف نيمرحلا ماما لا: عرمشلا

 مدع نيبني ءىشلا كلذ ءاس ملاذا يح | امهدحأ هدوصتم ناترعشم باحصألا
 طرتشيو ريخاتلاز وجي امنا دارأالب زاولا | لدبب ةمذلا ىف فو صر. ىلع دقع هلأ

 مالاس

 لدب ىلا رقتفي دقع#ت أةيئاثلاو لجاع ىطعي

 ال ام ةلباقم ىف الداع هميلست قدتس اه

 نلاعت هللا ىلص هلوق. الجاعهميلست قحتسي
1 1 

 مدحأ نم ىمالس لك ىلع 2 ما سوهيلع

 نم عوطنلا ةالص باب ف هذ 0 ةقدص

 ماللا فيفختو نيسلا مضي وهو بذهملا ٠
 لاقىورملا لاق .٠ ىرايح لثم ميملا حئتفو

 ماظعنم مظع لكىلعىنملا نأك ديبعوبأ
 ىرهوملاو سراة نبا لاقو , ةقدص مدآ نبأ

 بحاصلاةومباص ألا ماظع ىمالسلاب دارملا
2 

 لك ىلع لاق اذه لك عمجي ًامالك علاطملا

 فكلا ماظع هلصأو لق لصفمو مظع

 مولا جحخلا باتك ىفمشوق .عراك لاو

 انير انيغ مالسلا كنمو مالسلا تنأ

 هباتك يف بيطلاوب أ ىذاقلا لاق مالسلاب
 هللا ءاممأ نم ما وه لوالا مالسلا درجلا

 ةمالسلا ىأ مالسلا كنمو هلوقو ىلاعت

 مالسلا انر انيح بح كو ل تفآلا ني

 ةبقاملاةمالس طرشب زاجمه وق تاف هل ند

 باتكرشل يف ىنارلا مساقلاوب أ مامالا لاق

 * نامغلا رطخ مازتلا هيلع

 ثيللا لاق ىرهزأألا لاق ة# تمس )ع
 . ءىش لك ىلع ىلا: هللا رك ذ ةيمسنلا
 . هللا كمحري سطاعال كلوق تيمستلاو

 تمسلاقب ساسلاوب'لاقوىرهز الا لاق

 توعد اذا اتيمشت هتمشو اتيمست سطاعلا
 مقتسملا تيمستلا ثدصقو ىدهلاب هل

 بحاصلاق .انيشتبلقق نيسااهيف لصالاو

 هانعم سطاعلل ءاعدلا ثيءستلا محلا

 ىف ال كلذو تءسلا يلا ىلامت هللا كاده

 لوق اذه قلقلاو جاعزنالا نم ساطعلا

 |ذأ هتمس بلعت لاقو هتمس دقو ىسرافلا
 تسلا م ادخال اكمحري هللاقق سطع |
 كلذب هدصق هن أك دصتلاو قيرطلا يأ

 يو رفا لاقو ايش نيسلانولعجي دقوءاعدلا
 لاقي ديبعويأ لاق ةمجعملا ٠

 نيشلأو نيسلاب هتماشو سطاعلا تمس

 ٠ نيتغللأ , رع نيسلأو ريفلاب هل اعد اذأ

 3 تو لاس رثب و 5 ات كب 8

 نيشلا با ىف

 ثكبسو

 وهف ريفنأب عاد لك لكو هل ترعد ذأ هيلع أ

 لصالا كنب ده لاق قتيشموثمسع
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 وهو فوذحلا نم هنكلو هلوق عو.ملا | ىدهلاودصقلا وهو تءسلانم نيسلا اهيف

 . ةنسل ألا ىلع ىرجي مالكلا رثك أ نم | ةناثلا كنعهللا دعب أةمجمملابهانممو بلعتلا

 نالف نم تعمس لوقت نأ مالكلا ق-و حيسود وجل ةحامسل ًاوجسامسلا «حمسإل

 مقملاو ةعلأ باب قهيبنتلا ىف هلوق لاق ام | امو ىتاطعأ يأ ىف حمسو هب داج اذأ هب

 عضوملا نم هادنلا هيف ممسإ 5 عضوم ّق حمس وهف مضلأب جيمس دقلو احمنم ناك

 نم ءايلا مضي وه ةممجلا هيف ماقث ىذلا | حيماس»و حيمس عمج ًاكءاحمسم موقو
 هنيعب ناسلا عمس طرغشي ال هلاف عمسي | حامسةوسنو ةحمس ةأرعم مأوجحامسم هج هن ُ

 ةعمجلات مز ةيرقلا فناسن | ممس ىنم لب | اوحماستو ةلهاسالا ةعاسملاو باعث ن عريغال

 هايلهأ ميج | ركذو ىردوجلا ةلجلا هذه لاق اواهاست
 نيئيسلا رس كب مسعسلا 3 ميس لاجرو حمس لجر ثيالا نع ىرهزالا

 لاقجيماس» لاجرو مامسم لجرو ءاحمص

 ةحامس مسي كلذب ىل حمس دب زوبألاقو
 اهحتفو نيس امشي اق مسلاو فورعم

 ثالثلاتانالا كاذك و تاغل ثالئاهرسكو

 حتتفلاو مضلاو هتبقث ىهو طايخلا مس ف ىقاطعأىل حمسو بلط امىلع ةقفا وملا هو

 مهتم ةعاج رسكلا يكحو . ناروبشم | حمسلاةي بئاكلا بدأ ىف ةبيتق نبا لاق

 * ىعع حيمسأو

 ةيصطالا باب فروك .لاروسسلا«رسإ

 صرب مأمسو ةيثاشلأرم أ ديدشنو مملأ حتفب | م امضو نيسلاتتي و هوك 7”فورعم رئاط

 غز زولا رايك رهقنللا لعألاق م ملا ديدشتب «بولكو دوس لثم ةددشملا

 نامما صربأ ماس ودتلاو ةفلل لهأ لاق نال هللا | مس ةالعلا ىف هلوق مس

 امههدحأ:نابجوهيف زو وأدحأو امسا المح | لاق .هب هازاجو هدم هثم ليقت ىأ هده

 مومسو مأمس هعمحو رأ وب نالا ملاطم بحاص

 ىهو هب نديلأ ماسهر معتفلا نبهحصفأو

 سا خا رج 5 4 | 15 قم أ لإ نسما وبأ مامالا
 ١ سمق ةسمد»ع) حمسملا ىلع امهم لأ | لود ليست اياك قدحاولا +

 ىلاثلاىل هفيضتو لو الإ برعت نأ ىلا ل اثلاو (نوعمساف دي فا) لجو ع هلا

 بق رسموا يقاعلا نوكيا | تردخأو فرصتي إل هنوكلل احوتفم يناثلا نوكيو | دريملاو ةدييعوبأ هلاق ينم |وميساف هانم

 امام اق ا و
 نأذه ةينثتلا ق لوقو ةغللأ لدأ لاق اهخاق انف تكعميس كلوق 8 ا!ذهو ناك

 صرب أ ماوس ءالؤه عمجلا فو صريأ اماس ناوي ةايحيف ىريمدلاهيلعهينؤو اذه ى(



 ويس ؟6

 ركذت الو ماوسلا ءالؤد تلق تش ناو
 ةصربلا ءالؤه تلق تْنَش ناو صربأ

 « صرابأالاو

 فورمملا سلا وه ءامسلا و.سإل#
 نانا اهيفو اعلا وهو و.سأأ نم ةقئشم

 ىنادمحلا تقلا وبأ لاق ثينأتلاو ريك ذتلا

 اهدحأ : هجوأ ةثالث دح الف ريكذتلا ا٠أ
 كلاثلاوظفالا ىلع ىناثلاو فةسلا ىنعم ىلع

 عمج نوكيف الوأ قو ركذم عجب هنأ لع

 حتشلاوب أى مساذك ءاطعممج اطملا لما
 امأو ةفللا لهأ حالطصا رهو امج اذه

 عج مسا هنويسيف فيرصتلاو رحنلا لهأ

 جتفلا وبألقاعجن وهساالو ساج مصأ وأ

 نم هنأ اهدحأ : نيوجولف ثنأتلا | أو

 ناثالك ثينأتلل ةعوضوملا ءاسالا باي
 لهأ ةنل ىلع هاس مم ياثلاو قانعلاو
 نولوةيفبرشلا اذهنوثنؤي مما زاجألا

 يلع ريعسلا هذهو رْلا هذهو رخملا هذه

 ةنسلال هب هذمو . روثلاو روخسلا ىنمم
 ىمسلا وه مسالا نأ ةنالا لهأ روبمجو

 ىلع عقي دقو هريغ هنأ ةلزنملا بهذمو

 ف 7 حرش ىف هتحضوأ دقو ةيمسنلا
 اهنع ىل ىدكر دع ىلا ا عمر ةضئاع بقانم

 باب يف روكذملا نسلا خنس «خنسإلم
 ناكساو ةلءملا نيسلا رسكب وه تايدلا

 ناس

 وهو خانسأ هعمجو ةمجعملا ءايئابو نوتلا
 'ىتثلك خنسو محللاب رثتسملا نسلا لصأ
 © هلصأ

 هللا ىلص ىبنلا ةنس ةئسلا 6 نس الع
 قلطنو ةقيرطلا ابلصأ سو هيلع ىلاعت

 ىلع مل و هيلع للاعت هلل ىلص هتنس

 هيلعىلاعت هللا لص هنع ةيورملا ثيداح كيإ

 ةعاهجلاق .بودنملا ىلعةنسلا قاطتو لسو

 بودنملاوةنسلاهّفلا لوصأ ىف انباحصأ نه

 بحتمملاو هيفي عرملاولذنلاو عوطتلاو
 ًاحجار هلمف ناك ام وهو دحاو ينعم اهلك

 نس لاقبو هكرت ف نإ الو هكرت ىلع
 ذك مل و هيلع ىلاءت هللا لص هللا لوسر

 باب ىف هلوقو اعرشش هلعجو هعرش ىأ

 ىضر ىلع ثيدح ىف بدهم لا نم ريدعتلا

 ادح هيلع تقأ لجر نمامه هنعىلاعتهل

 هن رخلا براش الإ ىسشن ىف دجأف تاف

 هيلع هل للصوىباا نأأل« هتيدو تام و

 هلوقو حييحص ثيدح اذه هنس م ملسو
 لع ةدايزلا نسي مل هانعم ليق هنسب 1

 اري اهدز اذا انأف ًاريزمت نيعبرأ الا

 طوبسلاب هنسي م هانعم ىتاثلاو هتبدو تاف
 فارطأو لاعتلاب لب

 مهم أولم سوح ا ىف ملسو هيلع هلل |

 ةيزلا ىف ةروكذم 6 باتكلا لأ ة ةئس

 ص هإ وقد 22 ايثلا ٠



 ا١هأ/ كوس مس
 ةماعلاو ًاروسكم هاج ام باب ىف ةببتق نبا | لو. طيسولا ىف هظفل ركذو بذا نم
 أ وسلا لاقب الو ردكلاب كاوسلا ةمضن باتكلا ل هأ كاسم مهاركلسأ ةأنعد هةؤري

 ا اع كل ا.ه 1| عا * ١ يو
 اعأإ 1 11 ااه مه هع "ىلإ مادو 5 كل ]إ 1# 05273 4 -؟ 0 |[

 أ وسلا ب 0 م١ نك انقلاب هكا اح

 هاذ كاس لاقي كاوملاو كاوسلاب كيف | رث 59
 وذي 2 كاتسا تلق اذف اكوس هكرسب | تناك نا مهوقو ةأرلا هيف ضيم نس
 لو. برملا هنت كاوسلاو لاق مضلا نسو سايل نسو صضيخ نم نس َُّق

 ىأ « مال ةرهام كاوسلا نأ » ثيدحلا لكلا ف دارملاو زييقلا نمو عوابلا
 نأ تعمس ام ىرهزألا لق . مثلا رهطت بذهملا نم ةقياسملا باب رخآ ىف لوقنامزلا
 ثيللا ددغ نميدنع وهوشنؤي كاوسلا نعدلي زث ضر الا ن ال فلدزملا مهسلا ف

 مطوقك مثال ةريطم مطوقو ركذذي كاوسلاو | نانا ابمضو نيسلا حتي لاقي هتنس

 لاقي ثييللا لاق ةلخبم ةلوحم ةنبحم دلولا

 كر تءاج اذا كواست لبالا تءاج

 © هدصقو هيجو نع هانعمو نار وهشم

 ىلاثلا نكرلا يف زيجولا ىفهلوق ةيمبسإ#

 رقلا نكياو ةقاسلا ىف لوألا بابلا نم

 نعي ماوعسالا ىلع ًاطورشم امهب ًاصوصخم

 « كارتشالا ماهتسالاب

 ىنلا نأ ثيدحلا ىف هاج 6 دوس

 برمعلا لو# تاق ىرهزالا لاق اهسوؤر

 نم ليات يأ كواّست ءالزه ملتلا تءاج
 ةلبج نأ هأور اذكهو فعضلاو لازما
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 يركز ٠ ىرهزالا ٠ ورك ذام ام اذه ديبع ىلا نع

 ىلعميمي كلاوسملا كاوسلا ىرهوبلا لقو | عيب نع ىبجن ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 اكيوماف كوسوبتكو باتك ل مكس | مدي باب يف هرك ذ دوسي ىح بشعلا
 نكس ماوءايلايتفي وسي راقلاو لوصأألا
 هده لادلا ديدشلو واولا حتفو نيسلا

 معلا 3 59 : كوست وأ كاتسا ١ تلق اذاو

 فضلا نمليامتياكواست لبالا تءاجو

 . ءىشلا كاس كحل بحاص لاقو .اهيشمف
 كاتساو دوعلاب 4 كاسو يلد اكوس

0-0 

 كر إلا 1 ءا|
 يزعل نارقلا اهم ءاح ىلا ةحيرصتلا ةغالا

 هوجو ضي موي | لجو زع هلوق َق

 <« هلا تأل هملا_ ىإ هكاذ او كتخ ا الارق تاذل ها( موو د ولو
 رثادنيإا لاك وسما دوعلامسأ وحلد نع قاسم ءامل اه عبدأ هيد( كم و داويساو

 .كلوس عمأو و كا وسلك كاوسلاو ثنؤيو | حتني ضايديو دأوسإو اهرضو رد ودان رك ذ 5

 اذه كؤس ليقف ز ره اجر ةتينحوبأ لاق « فلآ ةيز ناهركد اي

 ةخسأ ىف تءأرو. ملا ىف هركع ذام | لق نيسلا رك كاوسلا # كوس



 هم

 كاوسملاو كاوسلا ةيشاحلا ىلعهنمةحيحص
 ىلعلا ردتسا حيحصلا وه اذه نارك ذي

 ىوس

 حش ىف ريردتلا بحاص لاق. فئصلأ

 وأ دوع لاعتسا وه كاوسلا لس: حيحص

 اهنع ةوفصلا بهذيل نانسأالا ىف هريغ
 ىف ثيداحألاو اهضايب نع حلقلا علقيو
 نيحييحصلا ىفةفو رعمد ةريثك كا وسلا لضف

 ةدئاف هيفو اهبرغأو امتسحأ ن مو امه ريغو

 ىسيعوأ مامالا هاور ام ةزيزع ةفيطل
 باتك لوأ ىف ىلاعت هللا هحر يذمرتلا

 هللا ىضر بويأ يلأ نع هدائساب حاكتلا

 هلا لص هللا لوسر لاق لاق هنع للاعت
 نياسرملا نكس نمعبرأ 2 ملسو هيلع ىلاعت
 لاق « ماكنلاو كاوسلاو رطعتلاو ءانحلا

 © بيرغ نسح ثيدح اذه يذمرتلا
 ىدملا ىف بذبملا ف هلوق 4 يوس 23

 ىلع تاع ىعيا ءاديبلا ىلع هتقان توئسأ

 حييصغلا ح رشف ة قيزرملا ل 1 ءاديبلا

 ىأ افلأ ىواس ءىشلا اذه لوقت

 ةماعلاو لاق ردقلا ىف همم يوتس

 ءىّدل سلو قوس لوقت

 تبوسليقكلذاو هتماقتساو ءىثلا طسو
 هله لييسلا ءاوصو ءىبعلا اكيملا ءا -!

 ١ مل اه
 ءاوسلاو لاق .

 هلوق كلذكو هنه

 باتك كرخأ فلس ليحص ف َق ءأوس ةثأم

 امنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبإ نآرذنلا

 هيف ىلام لاق مث ب رض ناك ًادبع قتعأ

 دوس

 باب ىف دودحلا باتك لئاوأ ىف ىراخبلا
 توري ونك لاق شمالا نع قراسلا نمل ا

 مار ردىوس ام هيف مطقي ىذلا ليلا نإ

 رذشاو . يوسلا لوصالا يوه اذنك

 0 ةاورلا ٌضعب نم رييغت وه لاف ابنع

 ةزاتْلا ىف بدلا ف +( جعيس (

 . يوقملا رضخالا ناسليطل اوهو جايسلا

 هريغو هيبنتلا ف هلوق اهنهنسللا وه ليقو
 . جاسلا هيف نطنف ءانب ىف اجاس لخدأ

 مجلا فيفختب

 ناجيسلاههججوةجابم هنم ةدحاولاوددوجأ

 ميضعي قراشلا ىف ضايع ىضاقلا لاق
 ق مهضعب و ءايلأ فرح ىف اذه لعجي

 هب واولا فرح

 هه 6 ول
 .ه

 نم وهوبشفلا نم عو

 ف مالسلاو ة ةالمعلا امبيلع اد ابكت ني ع
 ا نس ٠_8

 اديسو) ىلاعتذا لوق قنارع لآ: هر وس

 مدوسلب هموق نالف داس لاقي ( اروصحو

 جاجا لاقمهسيئر راصاذ!ةدايسو اددوس

 لاقو . هموق ريختا يف قوني يذلا ديسلا

 بول قلقا تالاخأ ديسلا ةعذلا لها صعبت م” ألا ىلللأ دا كا جدلا اهأ

 لاقي الو مالغلا ديس لاش اذطو هتعاط |

 كلاما ديسلا ءارثلا لاقو . بولا ديس

 ديسلاو مكحلا ديسلاو سيئرلا ديسلاو



 زيس

 ىلاعت هوق هنمو جوزلا ديسلاو ىخسلا

 اهحوز ىأ (ببابلا ىدل اهديش ايلاو)

 . دوس هلال | اديس ىهس ةويحوبأ لاقو

 لهأ لوق اذه ميدظعأ ىأ س انلإ داوس

 سايعنبا لاقث ريسفتلا امأو ديسلا ىفةغالا

 ىلع ميركلا ديسلا امهنع ىلاعت هللا ىضر
 دباملا ديسلا ةداتق لاقو . لجو رع هير

 وه دسلا ةيركع لاقو ٠ ملحلا عرولا

 #* هيضغ هيلث ال ىذلا

 وه ريسلا باتك موق # ربس

 ىو ةريس عقج ءايلا حقو نبسلا ركب

 راس نم اهنإ لاقي ىفارلا لاق ةةيرطلا

 ةؤوهإ  ناثجس
 ىلص هللا لوصر نم ةاقلتم هيف ةر ركذلا

 مدوصتمولت وز غ ىف ملسو هيلع ىلاعت هلل

 هضجرتو هماكحأو دابجلا ىف مالك لا هب

 هيملتلاف هةيحرلو دايجلا باكي موضع

 ىف زيجولا ىف هلوق .نيكرشملا لاتق بايب
 يضم ن٠ دب ال نهرلا ضيق لئاسم

 صاو تيبلا ىلا هيف ريسملا ةنكمي نامز

 نوكي ال هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىفاشلا

 ايف وه اذكه هتيب ىلا لصي مل ام ًاضبق
 سمي حلو نيسلاب ريملا خسألا نم اندنع

 اعيف زوجي يهفارلا مامالا لاق , داصلاب

 هلأ ىذر يمفاشلا ظفلو داصلاو نيسلأ
 داصلاب طيسولاو هنع ىلاعت 1 مكانا ربسلاباتكب هوم رثو رييسلا

 / دوأدوبأ اهيلأ بسني ىلا *(نآتسجس)#

 رداقلا دبع ظفاحلا نع انيوو ىناتسجسلا

 همسا لاق نيعبرالا هباتك ىف ىواهرلا

 انلق رايدلا كلتل مسا ناتنجسو حيرذ
 ميلقالا كلذ ةيصق حيرذ تناك

 تاخر ىو مس الأ اهيلع باغ اهتكلم

 ثوعبر 3 اهم متصرف ةئام ةرهسم نانرك

 مسأ نامركو لاق ة ةنوغ د دح ىلع دل

 558 ريشدرب ابنصق ىلا رايدلا كلت

 رادو م
 دا

 0 ةيحان ىلا| ىحو ام اهم سال

 دضتم تن اكىح ريشدرب يلع نامرك مسأ

 نامرك اهاو رك اسعلاو كواملاو لفاوقلا

 ندم ىلع لمتشت ىعو رايدلا كاتل مسأ

 دنهلا ةيحان ىلا ناهبصأ ءارو نامركو

 اهءارو امو ًاًسسرف نيئالثو ةئام ةريس 5 اهءأروا

 هلك دنهلاو ةنزغو ناتسجس ةيحان يلا

 باتك ىف ىيزاحلا ركب وأ ظفاحلالاقو.ةزاقم
 ةلمرملا نيسلاب نجس نك امالا ىف فاتؤملا

 ياز هرخآو نك الا ميجلابو ةرودكملا

 هىدجسابيلاةسنلا ف لاقيوناتسجسأ مسأ



 قارعلا دوس ىارنمرس 1936

 اذكماللا فيفختو نيسلا مب وه هريغو | قارعلاب ةروهشملا ةنيدملاة(ىأر نم رسال
 © هريغو حتتلاوبأ هلق | نيسلا مضر لاقي ىتادمملا حتنلا وبأ لاق

 بذبملا نم ةمذلا دقع باب نم برعلا | هنع يلاعتّلا ىضر 6 سابملاةياقس ل“
 ىه:ليق ملا فيفختو نيسلا عنتفب ىه | افرشيلاعت هللا هدازءارملا دجسملاب عضوم
 ذخاناط ضرع الولوط اط باكو بل ضرأ | نيب وامي وسانلا هب رشبل ءاملا اهيف قتسي

 حتفلاوبألاق رصصم ةبجرلا ةفركلا ربظ نم | يف قرزألا ىكح . اءارذ نوعبرأ معز
 © اهعاقتراو اهولما كلذ تيمسونادمملا | نأ ءاهعلا نم هريغو ةكم خيرات هباتك
 هجو ىف فاتخا *6 قارملا داوس اف |٠ دهع ىلع تناك مدأ نم ضايح ةياقسلا
 اوس اوس ىمس هنأ روهشملاف . ًاداوس هتيمست | قتسيوةبدكلا هانذبعضوت بالك ب ىعق
 رضعا ن أيل راجشأأالاو عرزلاب هداوسل لبألا ىل إع راب الا نم بذملا ءاملا اهيف

 نيل نإ ليقو . ءادوس دعملا نم ىزت رمأ هتوم دنع ىعف لمح جاحلا هاقسإو

 ىلامتهللا ىضر حتفال قارعلا أومدق نيذلا | دبع عمم لزث و فائمدنع هنبال ةناقسلا ٠

 اذ_ه ام اولق دارسلا ع اولبقأ ا مهنع | رثبنم ءاملا تسي ناكف اهب مرمي فانم
 ًاداوس ىس لسبقو ما هل ىعسف داوس )أ ظ نوصح نمو" ”تامنأىلا هريغو مدارك

 اذهو مفعألا داوسلا طوق نم هترثكل | د

 © ىديص يلا ْنَم لرقم | دوا دىأ ناس ىف هذ ماجن كلذ

 نيشلا فرح

 ةمجعما نيشلا حستفو ميما ضب خدشلا ىنزاملا ر <بوبأ ظفاحلا لاق «ب.شإل
 , ةمجوعم ءاخ هرخآو ةلمهملا لادلا حتقو تشلاوذ فأت او فلتؤملا هباتك ىف

 يح رمقلا رسم دل خدشملا ىرهوملا لاق 5 نم جا رختسإ ةنيهح لبج ىلعأ ق

 عج دش ظ 2 بذل

 باب ؛ ملسلاباب يف بذيملا يف هلوق خدش أي اذش »
 نفس يلع ةغب ةقياسملا ىف مر ةياسملا دا .خدشملا لوبق همزاي البطرلا ىنإسأ اذا

 عدنتف ةلبطأ هذه فذحت غسنلا ىقابو تام نأ ىلا هلوق ةدايزب ةخسن يف انه ()
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 ُغ 5
 برص

 وهو نينمجملا لاذلا فيفخمو نيذلا

 اهم لاه هوب ركل

 رصتلا انشا ىلع اضيأ مسيو ةانش

 © ةدبحص ةيبرع ةظفل هو ءاطلا فذحم

 ”باتك يف ىلازءلا لوق « برش 9ع
 لاق . برشلا راعش نم وه امو تادابشلا
 مج هنأ ىلع نيشلا حتف هيف زوجي ىفارلا

 اممض زوجبو بحصو بحاسك براش

 وس هرم جوت

 ه«رلا برش راعش يأ

 ةرللا جا رم ثيردحلا يف« جرش

 حتفب ةجرش مج وهو ءارلا فيفختو
 يف هلوق .ءأملا ليسم ىهو ءارلاو نيشلا

 دنعلا مير كلا رشملا طئاملا
 جوي صمملا ة

 يفهلوقو هلاصتاو ضعب ىلا هضعب ةفاضاو
5 

3 

 وهو جرش هل ّّض سبل - فاما 0

 حاكتلا باتك رخا وأ فو «ررش#

 ردا ديعس أ نع ملسم حوحص نم

 هل اوسف ل لاك اسمح يدع سا | الق لاق هنع لاعت أ ىضر

 3١ غرش

 . مث هيلا ىفنتو هتأرعا ىلا ىضذي ىذلا
 ” لوصأالايف اذك «هرسرشنتو اهرسر شنب

 بكيل .؟
 دأب رسشأ اهريغو ةدمتعملا

 قر تدل ىف انمدق دق يك طرش #»“

 ةقيتحو طرشلاو نكرلا نيب قرثلا ناب
 لماذ هريغو ىلاّزذلا لوق امأو طرشلا

 نالوق ةداعالا بوجو ىنف ايان ةساجنب

 © فإ م

 ىهنممأ طرش ةساجنالا ةلازا نأ ىلع ءانب
 عرشلا باطخنأ هانمم يبفارلا لاقق هنع
 ىعسلاو رمل فيلكت باطخ ناسأ
 سانلا منأ هل |ذطونايسنلاهيف رثؤي أذهو

 هن ةلدنع ىعدملا لمفي ال الوهن رومألا كر

 قحتلا لب نايدنلا دنع ًانلكم قبب(
 مسقلاو . بطاخب ال نمم هريغو نونجلاب

 ماكحالاطب ر وهو رابخالا باطخ ىلاثلا

 نم وه اطرش ءىسلا ل إعجو تابسألاب

 اذك دجوي ملاذا هانعم نأال ليبقلا اذه
 ىقرثؤيال نايسنلا وهب دعم ريغومف اذك ىف
 ن. ىلع نامفلا ببي اذملو مسقلا اذه
 8 سان هريغ لام ام فلتأ

 لل عرشام ةسيرشلا « عرش
 اها 1
 اعرش مل عرش دقونيدلا ن نم ةذايمل ىناعت

 ةعرشلاةفرعنب الاقيورهلا لاق ٠ رس ىأ إ رمثأ نم ه نإ 2 ملسو هي هيلع ىلاعت هللا ص

 نم مقتسملا رهاظلا وهو ءاوس ةعيرشلاو أ لجرلا ةمايقلا موي ىلاعت هللا دنع سانلا
 ( تاغللاو ءاسالا بيذهت 3 جس ؟9١ م)



 سا كرش

 ىأاذه ىلاعت هل عرش ل ام بهذملا

 ىدحاولا ىذ دق تلق ًارهاظ اب أيهذم هلمج

 لجو زعدللا لوقق هغللا لهأ نع هريغو اهم مد | ة: 5 ةذللأ ام ع

 الاوقأ (رعألا نمتعرمش ىلع كانلمج من)

 ةقيرطلاو جاهم اول لاونيدلاةميرشلا اولاقق

 تيمس كلذبو اولق : دصقلاو ةنسلاو
 عافتن الا ىلإ اهنملصوي هنأأل رهنلا ةميرش

 اهعرش يتلا بهاذملا نيدلا ىف عئارشلاو

 © قلي ىلاعت هلا
 رهظلا تقو 3 ثيدحلا ف كرش

 نيشلا ريكي وه « كارشلا لثم ءىلاو

 ١ ىلع نوكت ىلا لعتلا رويس دحأ ودو

 ديدحتلا سيل انه هريدقتو اههجو
 هن«لقأب نيبْثي اللاوزلا نكلو طارتشالاو

 باب ىف بذهما ىف ىور *« نزش ع

 ىردخلا ديعس ىأ ثيدح ةوالتلا دوجس

 هلال وسراايطخ» لاقدنع ىلاعت هللا ىضر

 ىلصأرقق ًاموي ملسو هيلع ىلامتّثا ىلص

 دوجسلاب رم املف ملسو هياع يلاعت هلل
 اذه ثيدمحلا رخآ ىلا « دوجسلل انزشت

 هئئص يف دوادوبأ هاور حيحص ثيدح

 ثيدح وه قييبلا لق امهريغو قييبلاو

 اذك انرشتهلوقو. ٠ حييدص دانسالا نس

 ًاضيأ دواد ىبأ ناس يفو بديلا ىف مقو

 ةحوتطمةمجعم نيش هلوأ ىف ءانب ه هريغو

8 
 راس

 شم نوت مم ةددشم ةمجوعم ىاز 7

 ىباطاتا نايلسوبأ مامالا لاق. فلأ
 انًأيبتو دوجسلل انزفوتسا |

 تاب لاقي قافلا ودو نزشلا نم

 ىلا ب الق تاب اذا نزش
 نكسلاف قيببلاةياور ق ءاجو تلف .ينج

 ةفرعم ىفو . دوجسال سانلا أيت ريبكلا

 نيسلاب انرسي قييبلل راث"الاو نئسلا

 نم ءانلا كعب هاي ةدايزبو نيتلمهملا ءارلاو

 اك ىنعي انزشن مهضعب لاقول . ربسبتلا
 5 بذإلا بحاص ديلد 4 1 كف

 9 اب 0 ةيجعم نش

 نيب لخدبب ىذلا لعتلا رويس دحأ رهو

 ىذلا بقثلا ىف هفرط لخديو نيمبصألا
 وه مامزلا فى ةدودشلا لمتلا ردص يف

 ©عاوسش هعمج عسشلا هيف دقعي ىذلا ريسلا

 ىلي ىذلا بوشلا راعشلاو ا رمش
 هن أل اراعش مس |ولاق هقوف راثدلاو دسجلا
 وهف ىدملا رامشا امأو ندبلا رعش لي

 اهماتس ةحفصب رضي نأ وهو مالعالا نم
 ابيمديف ةلبقلا ةلمقتسم هو ةديدحم ىبهلا سو «هل| ب

 تركذدقو يده اهنأ ملعيل مدلاب اهخطابو |

 ىف انباحصأ فالتخا اهريغو ةضورلا ىف
 هرخؤي مأ راعشالا ىلع ديلقتلا مدقي هنأ



 لسا رعش

 ىلع مساقلاوبأ مامالا لاق .رمشتسملا ريغو | ًاضيأ تركذو» 'صوسعنملا وه هعيدقتو
 فورمماىلتصلا يدعسلاىفءنيرفمج نبأ | ني نيبده نرق نإ هنأ رحبلا بحاص لوق

 وعم ل ا يف قى وقل قفقاشلا هبامد يق عاطقلا | مما ةدعصلا لف يح ه اهدب أ رمش لبح ىف ! 3 مله الع قفقاشلا هباتك ىف عاطقلا *
 خيش وهو شنخألا مهنم موق ى ار دق : نأ ملعاو . ادهاشيل ىرسبلا ىف رخ لاو

 روطشم نأ ليلخلا دمي ةعانصلا هذه | الو ةحيحصلا ثيداحألل ةنس راعشالا

 كوهنمو عيرسلا روطشمو هكوهنمو زجرلا عنمال هنأل ماليالا نم هيف ام ىلا رظن
 هللا ىلص ينلا لوقل رعشب سيل حرسنملا | هيبش ماليالا !ذهو عرشلا هعنم امالإ
 ملي رم الو انالومّشلا د ملسوهياعيلاعت راعشالل انباحصأ ركذو . ىكلاو مسولا

 له » ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_د هلوقو | .تزيع اهرينب تطلتخا اذا اهنم دئاوف

 هللا ليبس ىفو * تيمد عبصأ الإ تنأ
 ملسوهيلع ىلاعت هللا يلصدلوقو تبقا أم

 <« باطلا ديعنبا انأ#«بذك الى

 عال » ملسو هيلع ىلاعت 3
 هللا يلص هلوقو © ةر خ الا راد رادلا نإ

 لاق « رادلا لبق راجلا» ملسو هب هيلع ىلاعت

 شح لإ هع عز ىلا اذ أ قو عاطقلا نبا

 قراسلا نأ ابئمو.تفرع تلض اذأ اهنمو

 بطعتدق اهنأ اهنمو . اهك رش عدترا اعبر

 ةمالعلا ابيلع نيك املا ىأر اذاف « رحنتف
 اهتوعبأي نيك اسملا نأ اوتمو . اهولك أ
 اذه رايظا ابنمو . اهنم اولانيل رحنملا ىلا

 هبشنلا ىلع هريغل ثح هيفو فد لما راعشلا
 ميلا لوأ ىف زيجولاو طيسولا ىف هلو. هب
 جما بدأ يف ر ات 8 .

 وه رعشت م أ مز ال رجلا بوكر ف

 1 8 6 كك ول »ىلا وقل ل ا 2
 لوقلا رمش هنا ابنم : هوحول ارعاش ىمس | نيءلا لبق نيشلا نونسب وهو نابجلا

 امأ رعاشلا نأ كلذو نيب طلغ هرعغو

 ًامالكوب ىتأوهيلاىدتهاو هدارأو هدصقو | ريغ مزاي زيجولا يف هلوقو نيملا ريكو
 امأف . فقم برضلا ةقيرط ىلع ًاتوزوم | هيلع هركذأ ام ود نابجلا نود رعشتسملا

 رعشتسملاو نابجلا لاقق ىفارلا مامالا
 عالا اء أ نر ؛ الف | ريشتسملا ريغ مزليإ لاق ول و لاق . ىنمي انه

 هلوق رك ارعاس - عسسل نأ قحت ل7 ا د عا 1 اس اس ل

 قم ًاثوزوم ًامالك لاقوا هنأ لي دب مش ا ناملا نود نابملا ريغ وأ رعش لأ نود

 مسجل هش لو رعشلا 3 دصقب مل هنأ ربغ ْ دقو ٠ ماهفالا ىلإ برفأو نسحأ ناكل

 عامجاب ًارعاجت هللا الو ًارعش مالكلا كلذ | رعشتسملا لاقف انسح طيسولا ىف لمعتسا

 اهضع وأ فاصوألا 55 م نك“ الخ اذا
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 دصقو هاققاوا كلذكو ءارعشلاو: ءانلعلا

 كانكو زوم تأ يغ رشا +

 رعش

 ل دب كلذ قدتسا مل هدارأ و رعشلا

 نوزوءمالكب نوت:أي سانلا نس ًاريثك ٠ نأ

 هودصق الو هب اورعش ام مهنأ ريغ ىنقم

 كذب ةيمسنلا نوقحتسي الف هودارأ الو

 ًاريثك سانلامالك ىف دجو كلذ دعت اذاو

 متالص اومتخا لاؤسلا ضعب لق اك
 . ةريثك اذهل لاثمأ ىف ةقدصلاو ءاءالاب

 الو ًارعش نوكب ال مالكلا نأ ليلدبو

 اهأتركذ يلافاصو احلا ًارعاش ةيحاص

 ةيفتتلاو برعلا ةقيرط ىلع نزولا ىو

 الخ اذات رعاشلا نم ةدارالاو دصقلا مم

 سيلف ابضعب نم وأ فاصوالا هذه نم

 هللا لصونلأو. رعاش هلثاق الو ديلا رعشب
 كلذ همالكب دصقي ماس و هيلع ىلاعت

 أم دعب الو هدارأ الو هل رهش الو رعشلا
 ًامالك ناك ناو كللذل ًارمش نوزوملا قفاو
 هللا باتك ىف ءاج هنأ ىرتالأ. ًالوزوم
 هأ رحب راج وهف ريثك ءىش اذه نم ىلاعت
 ْ عنا ءاب ىلإ كسا و
 | مدع عم نزولا ق رعسلا ناس 2ا ةمقاو#

 ٠ هباتك مخ هب

 سمشلا عامش ةغالا لهأ لاق 6 معشؤ#

 دنع اهثوض نم ىريا 3 وعو نيشلا مضب

 كيلا ةلبقم نابضتلاو لايحلا لثم اهروذ

 دعب كحلا بحاص لق . اهيلا ترظن اذأ

 ىذلا اذه ليقو روبشلا اذه ركذ نأ
 ليقو اقع ولطلا دعب حامرلاك ًاستمم هارت
 مضي معشو ةعشأ مجلاو اهثوض راشنلا وه

 ترشن سمشلا تعشأو نيعلاو نيثثا
 ورم عوبأ لاق ىزهز ألا لاق .٠

 نسحلا مالغلا وه نيشلا مضب عشمشلا 9
 ابعامش

 بذيملا ىف هلوقو ح ورلا فيفذللا هجولا
 باي رافكلا باود لق زاوج لصف ىف

 :رعشلا تيب يف ريسلا
 ىسفت و يحاص نيمحأل

 سمشلا عا عاعش لثم ةبرضب

 . ةشب ةميظع ةحضأو ةبرض هب دارأ

 ةيضقالابابىف رخآلا رعش ىف هلوق اذكو

 عامش نم أوضَأ رمالا * بتل نم
 هب تيمر أمم ىنءارب هأنعم * سمشلا

 * اهب ءافخ ال ةيلج ةحضاو
 2 ع

 سلا يعلو كيسا ااأ 2 يا ةهعمح
 حممب بسلا ةنألا لهأ يلق 18 فقس

3 . 

 رصنوبألاقىرهوجلا لاق .قيقررتسنيشلا | . هل كح الف هل ةدارالاو هلئاق نم دصقلا

 فشتسإ ففوص نم قيقر رمحأ رس وه | دقو عاطقلا نإ هك ذام رصتخم اذهف

 حبرلاو لضفلا اهرسكب فشلا هءارو ام | روكذملا هباتك رخآ يف ًاريثك ًاطسب هلمسإ
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 ىف اهرسكب انش فشي فش هنم لوقت
 د تيكا نا لق . ردصملاو عراضلا

 دادضألا نم وهوناصقتلا ًاضيأ فشلاو

 ا ىأ ًاففشو اقوفش فشي هيوث هيلع فشو

 فشو. فشبوثو هفلخ أم ىري ىبح قْز
 يأ افونش فشيوهمسج فشو قيقر ىأ

 ىأض عب يلع يدلو ضعب تنفشأو لحن
 ةضورلاىهلوق.دربلاعذاف يؤشلاو مهتلضف
 ىفارلا هركذ اذكه ةدايزو رطم نانشلا

 هركذ ىذلا وهف بيرقتلا بحاصل ًاديلقت
 نيشلاحتفب وهوباحصالا نع هب ًادرفنم
 لاق . نون هرخآآو ءافلا ديدشتو ةمجعلا

 ةوادل ابيف حير , درب نافشلا ةغللا لمأ

 ًاضيأ فيفشلا لاقيو لمجملا بحاص لآق
 هنأبحبرصت وهو هيف ةخالأ لهأ لوق اذبف

 ةدايزو ًارطم هنوك نع الضف رطع سيل
 دساف ذ قالطاو ىل اهأسنا ةدايزو رطم هلوق

 رطملا 2 هل نافثلا لاقي نأ هباوصو

 حييبملا نال راما نمحيبملا ردقلا هنمضتل

 دوجوماذهو بوثلال بي ام وه رطملا نم
 * لبي ىذلا جلثلاك راصف نافشلا ىف

 تفو نا ىلع ءاداعلا عمجا هك قفش

 قئشلا ةيوييغب لغم ءاشملا ةالم
 , كلدب ةرورشم ةحيحصلا ثيداحألاو

 لح هب دارملا قنشلا يف اونلتخا نكلو
 مدسقتي رمحالاو ضيبالا وأ رهالا وه

 ل قش

 روبخأو ىف

 بهذوةرملا هنأىلا مهذع لمت لا ىضر

 ئورو.ضايبلا هنأ ىلانورخاوةفيتح بأ

 نب هللا دبع نع حيحصلا هداساب قويبلا
 قفشلا لاق هنأ اهنع ىلاعت هللا ىذر رمع

 نب رمع نع ًاضيأ قييبلا هاورو . ةرملا

 سابع نباو بلاط ىلأ نب ىلعو باطاغا

 دادشو تماصلا نب ةدابعو ةريره ىأو

 هادزد ٠ مينع ىلاعت هللا ىذر سوأ نبا
 ًاعوفر رءداورو ويروثلانايفسو لوحكم نع

 ماسو هي اع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلأ

 1 ىلاعت هللا ىلص هلع تباثب سيلو

 هلأ فارشالا ىف رذنملا نبا حو. ملسو

 دججأو ىروالاو كلامو لي ىأ نبا نعةرخلا

 ٠ نسا نب دمو فسويفأو قحساو

 سا.عنباو رم نبا نع كلذ ىورو لق
 . ضايبلا هنأ ًاضيأ سابع نبا نعو

 رمجو ةري ره ىبأو نأ ن هع انيورو لاق

 هبو ضايبلا هي :اىلع ل لدي م رار

 ضاييلاقفشلار ذدنملانبا لق ةفينحوبأ لاق

 روث ىفأ نع بيطلاوبأ ىضاقلا ىكحو

 هنأ ىنزلاو رفذ نعو ةرملا هنأ دوادو

 ليج 3 ذاعم نع ةريغ هاكحو ضايبلا

 :علا ديعنبأ

 لها سك | نع ىوقيلا لقو. ىناحصلا 1 دولاإس 30

 ةر.حلالانباحصأ لدتسأو. ةرمخأ هلأ ملعلا ا

 روهظن ايل يعملاو ثيل ى1طا .٠ ند ءاعأ



 دمتعي نأ ىنبني ىذلاو قف ةلألد اهنم
 ةزخلا قفكلا نأ برعلا دنع فورعملا نأ

 هيلعلدبو غرار | مرعش قروبشم كلذو

 روصنم وب أ مامالا لق .٠ ةغللا ةعأ لقت
 قنشلارصتخلا ظانلأ حرش ىف ىرهز ةيأإ

 ءارفلا نع ةءاس ىور . ةرملا برعلا دنع

 بوث هيلعلوقي برعلا ضا تعمس لاق
 لاقو . رمحأ ناكو قفشلا هنأك غوبصم

 قفشلا ديردنبا لق لمجلا ف سرف نب
 ليلخلا ًاضيأ لاقو سراف نبا لاق . ةرخلا

 ىلا سمشلا بورغ نم ىلا ةرخخلا قغشلا
 هارقلا لوق ركذو ةرخآلا هاشعلا تقو

 يديب زل لاقو اذه ريغ صرافنبأ ركذي. لو
 بورغدعب ةرخا قفشلا نيملا رمدتخم ىف

 ناسلا ملامم ىف ىناطللا لاقو . سشلا
 ىنربخأو لاق ةرلا هنأ ءارثلا نع ىكح

 لاق ضايبلا قفشلا نأ بلمث نع رمعوبأ

 ةرمحال مسا قغشلا مهضعب لاقو ىلاطالا
9 520 

 سبل رمح أىلعقلطي نإ هنأالإ ضايبلاو
 ضيبأو ىناقب

 دارملا ل« اهناو عصانب س 1
 هريغو رقلاك مسالا سفئب ال ةلدأألاب هب
 « ءاتشلل ءايمألا نم
 باب ىف روك ذملا صقنشلا * صقش ©
 فاقلا ناكساو نيشلأ رك( وص ةعفشلا

 ءىثلانمةئئاطلاو ضرالا نم ةعطقلا ودو

 ككم

 «كيرشلارهصشلاو مهلك ةنللا لهأ هلق

 روكسملا ىلع ءانثلا وه ركشلا ةيركشإ#
 لصف ف قيس دقو وك اشلا ىلع هماعتاب

 لاّقيو امهضيقتو دجللاو ركشلا ركذ دهح

 هريغو ىرهوملا لاق . هل تركّشو هتركش

 ناركشلاو . نآرقلا ءاجديوحصفأ ماللابو
 © هل تركشتو ركشلا ىعع

 دنع كشثلا نأ عا 4 ككشإل

 نيرمأ نيب نهذلا درت وه نييلوصالا
 نيفرطلا نيب ددرتلا اولقءاوسلا دح ىلع

 حجارلف الإوكشلا وهفءاوسلاىفعناك نإ

 ىلازغلا مامالا لاق . مو حوجرملاو نلظ

 ءايحالا نما راو لالخلا باب لئاوأ ىف

 هان نيلباقتم نيداقتعا نع ةرابع كشلا

 هدقع تبي ال هل ببس الاف نيببس نع
 هل لباتملا دقعلا يواسإ ىح سفنلا ف

 ىلص لهكش نم لو ذبلت اكش رصيف

 لمصالا نال رالثلاب ذخأ عب أ

 ولعت ناسنالا لثسواو .٠ ةدايزلا مدع

 تناك نينس رشع نم اهالص يلا ربظلا
 عيرأ اهنأ طق ققحتي م اعرأ مأ 3
 . ال :يوجتلا اذسهف اثالث نوكت نأ زاو+ل
 بجوأ ببس هرضحي مذا اكش نوكي

 ىح هتقيقح ظفحاف ثالث اهنوك داقتعأ |

 تلق ببس ريخأ زيوجنلاو مولا هبنشي ال



 دبش

 نم ريثك ىف نوقاطي ءابقفلا نأ ملعاو

 نيب ددرتلا ىلع كلا ظنل هقفلا بتك

 مظوقك اجار وأ ناك ًايوتسم نيفرطلا
 ىفوأ ةساجنلا ىف وأ ثيدملا ىف كش

 ديغو هتالطو هشيئو هفوط ىف وأ هتالص

 نم عضاوم ىف كلذ تحضوأ دقو كلذ
 ع« بذي حرش

 هللا ليبس ىف لوتتملا ديهشلا ة(ديشإ
 رضنلا لاقق ًاديهشهتيسست ىف فلتخا ىلاعت
 ناف ىح هنأل كلذب يمس ليمش نبا

 مالسلا راد ترضحو تدهش مهحا ورأ

 . ةمايقلا موي اهدهشن امنا عريف حاورأو
 هتكئالمو لات ان الى رابن الانبأ لاقو

 ليقو. ةنجلاب مل نودبشي مالسلا يلع
 هللادعأ اع هحور ج ورخ دنع دهشي هل أ

 هل ىلاعت

 ةعاخ وناعالاب هل دهش هل دي ليقو .هحور

 هيلع نأل لقد . هلاح رهاظب رياعا

 هناق مدلا وهو ًاديهش هن هنوكب دهش ًادهاش

 .٠ د بخشن هجادوأو ةمايقلا وكر تتعب

 هنأ رخآ الورق هربغو يرهزألا حو

 "يا لع كيب جبع .ف هن أذل اديهش 507
 7 من تس عك

 صاصتخأ اللوقلا اذه ٍيلعو ةمايقلا مد

 ةئالث ديهشلا نأ ملعاو ٠ بجسلا ادهم هل

 )5/ يغ
 رافكلا برحيف لو دقملا اهدحأ: ماسقأ

 ايندلاماكح ىف وةرخ آلا باوث يف ءادبشلا
 ىلاثلاو .هيلع ىلصي الو لسثي ال هئأ وهو |

 وهو ًاينذلا ماكحأ نود باوثلا ىف ديهش

 قيرغلاومدهلا بءاصونومطلاو نوطبملا
 نودلوتةلاو اهسافن ف توع ىتلا ةأرملاو
 ثيداحألا تدرو نم مريغو هلام

 لسفي اذبف ًاديهش هتيمستب ةحيحصلا
 مزاي الو ءادبشلا باوث هلو هيلع يلصي و

 .لوألا باوث لثم مسهباوث نوكي نأ

 نم ههيشو ةمينغلا يف لغ نم ثااثلاو

 لتقاذا أديهشهتيمسكى نب راث الا تدرو

 ف ءادبشلا ْ هل ادبف راثكلا برح ىف

 هل سيلو هيلع ىلصي الو لسني الفاندل
 « ةرخآألا ىف لم ءاكلا مهباوث | ليقو . ةماركلاو باوثلا نم

 وهو. روهشلا دحأو ربشلا  رهش # | نوذخأيف هنودبشي ةمحرلا ةكفتالم نال
. 8 8 

 هرهش | ءىثلات رهشلاةيةربشلا نم ذوخام

 هروب هعأللا هده هنربظ اروسو 5 روس ةووهشملا ةغالا هذه هنربظأ ؟ربشو ةرهش
 5 او

 يقف يديبزلا اهاكح هن روش اضيا لاقبو

 ع م 05

 رمشأو هتنلعأو كا ريظأ اذا نيعلا رصتخم
0 

 ىأ ةقيس روهشو ًاربهشت هن رهشو ريظ يأ

0-8 8 

 تاجاطهرما ةربشل ارهش ريشلاىىسف هلس

 اهريغوم مالماعمو مهأدابعف هي ةملأ سانا |

 يف هلوقو . رهشلا ىف انلخد انروشأ لاقيو



1 0 
 ل رسم

30 
 هوك

 مواسملا لجألا بذبملا نم ملسلا با

 رووشلا . مورلاو سرفلاو برعلا روبشكا
 هللا ربخأ م ًاربش رشع انثا ميجلا دنع
 ةدع نإ) ىلاعت هلا لوقي يملاعتو هناحبس
 باتك ىف ًارهش رشع انئاهّللا دنع روهشلا

 اهنم ضرألاو تاويسلا قلخ موي هلل

 ةعبرأ انف نيماسملا روهش امأن( مرح ةعبرأ
 ءاساعلا قفتاو لجو رع هللا لق 5 مرح
 مرجملاو ةجطلا وذو ةدعقلاوذ اهنأ ىلع

 نيلوق ىلع اهدعةينيك ىف اوقلتخاو بحرو

 ةعانصاءات؟ ىف ساحنلا رفعجوبأ اهاكح

 هنأ ىلا نويفوكلا بهذ لاق . باتكلا
 .ةجملاوذو ةدمقلا وذو بجرو مرحلا لاقي

 لوقلا اذه ىلا نوليع باتكلاو لق
 لهأو لاق . ةدحاو ةنس نم نهب اوتأيل
 مرحاوةجحلا وذو ةدعتلاوذ نولوقي ةئيدملا

 نولوقيو اذه نوركش موقو . بجرو

 5 . نيتلس نم اهب اوءاج

 دارملا ملع دق هنأل ةغلاب لمجو نإ طلغ

 ةنسس لك ىف اهمأو امسك ذ دوضقملا نأو

 ىلو الا واولاق نيتنس نم نأ موتب فيكف
 رابخالا نال ةئيدملا لهأ هلقام رايتخالاو

 ىأو ربعنبإةياور نم أولق م ملسو هيلع

 مسهنع ىلاعت هللا يضر ةركب ىبأو ة ةربره

 ىلاعت هللا لصللا لوسر نع ترهاظن دق

 ليوأتلا لهأ رثك أ لوق ًاضيأ اذهو اولق

 مرسحلا ىف .ماللاو فاألا تاخدأو اولاق

 ةثالث ووهشلا نم ءاجو لاق

 موهجو عير أرهشو ناضمر رهش ةفاضم

 اهججارت يف روك ذم اهقاقتشاو. رووشلا هذه
 نوايأف سرفلا روهش امأو . باتكلا نم

 لصفةثالثلاهذهو ىناثلاو لوألا نيرشنو ١

 ىناشلا نوناكو لوألا نوناكو فيرخلا

 لصف ةئالثلا هذهو ةلمبملا نيسلاب طابسو |
 ناسينو ةمجمملا لاذلاب راذأو ءاثثلا

 :هريغ نرد

 ةتسلا هذهو بآو زوو ناريزحو رابأو

 ةربشلا نسبي الو 28 ديعلا 2 ءاسنلا

 ةانعمو ني_كلا مضب وه 6 بايثلا نم

 اهريغ نع اهب رههشت ىلا ةرخاغلا بايثلا
 ١ »ب اين

 اطل برشا نا لمأ لق «برشإل ١
 هبوشأ نيشلا مضب ءىثلا تب دقو
 * هتطلخ اذا بوشم وهف

 سانلا ىلع شوش هلوق 4 شوش##

 دق اذه هببشأ امو دعاوقلا شوشو
 مضا ىف ىلامتميلا همحر ىلازغلا هلفتسا

 سس ومو ىنا

 بابيف بذيلا بحاص هل فتساو ةريغك

 وهو ةقياسملا باب رخآ فو ةعاجخلا ةالص

 قيلاوجلا نبا هدع ةنالا لهأ دنع طلغ |



 شوش

 اواو .٠ ماوعلا نحل ىف هاما ن م ةعاجو
 ءاملا حتتفو ءايلا مضي شوب باولا

 لاقو. سبالاو طلخا هاممو واولا رسكو

 شوه دقو ب'رطضالا ةشوملا ةغللا لهأ
 | هتشوهدّته هتطلخ ءىش لك أولق . موقلأ

 شبوثثنلا هحاحص يف ىرهوجلا زاجأ دقو

 هيلع شوشن دقو طيلختلا شيوشنلا لقو
 نحل هباتكيف قيلاوجلا نبا لاقو . رعألا

 هنطاخ اذا ءىثلا تشوه لوقت ماوعلا
 ةفللا لهأ مجأ دقق ٠ . هتشوش لقت الو

 هنأوةثللا يف هل لصأ الا شي وشنلا نأ ىلع

 «هيفثيللا اوأطخو لاق نيدلوملا مالك نم
 حتتب طوشلا ةغللا لعأ لق طوشإل

 ١56 ايش

 طاوشأ ةعبس تببلاب فاط لاقي هنأ ةغلل
 لدي اذهو طوش رجحلا ىلا رجحلا نم

 ىرهوجلا نأ هباوجف هلامتسا ةحص يلع
 ال اذهو لمعت نأ برعلا تناك اهف ملكش
 ىلاعتّْذا يضر ومفاشلا لوقي امناو . هركني

 تبث دقو . عرشلا يف هوركم هنأ هنع

 سايعنبانع لسمو يراخبلا ىحيحص ف

 هللا لوسر ميرمأ لاق اهنع ىلاعت هللا ىضر

 ةثالث المري نأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اوامري نأ غعرمأي نأ هعنع ف لاق طاوشأ

 « معيلع ءاقبالا الإ ابك طاوشألا

 ىبارعألا نبأ لاق بلمث لاق (هرشإل
 ىلعو ةحيبقلا ىلع قلطت ءاهوشلا ةأرملا

 « دادضألا نم وبف ةئسحلا لاق. ماللاو ءاطلا حتفب قلطلا وه نبشلأ

 56 هريغصتو ءزجا ءىثلا «أيشإع ىرج طوشلا ىديبزلا لاق ٠ ًاطوش ىرج

 لاقي الو أواق ناتنل اهرسكو نيشلا مضي | لوق امأو . طاوشأ همججو ةيانلا يلا ةرم
 لئاسم ىف زيجولاو طيسولا ف ىناز_ذكلأ

 م اذهف طوشلا كلذب دتعي مل فاوللا

 هللا ىذر ىففاشلا نأل هيلع ركشي دق
 فاوطلا ةيمس) ةهارك ىلع صن هلع ىلاعت

 ىضر دهاجم نع هاورو . رود وأ ًاطوش

 ةفوط ةرملا ىهست امناو امهنع ىلاعت هللا
 أم نإ 1 واثق نط ناب رئاو

 اوتافوطتمإ رخو لاس وك ناد
 أ عوجلاوتا

 لحأألو فورصم ريغ ءايشأ هممجو ىوش
 قيقحنو هف رص مدع ىف فير صتلاو وحنلا
 . ءابقتلا هيلا حاتحي ال ليوط مالك هلصأ
 ءايلا دب دش ءايشأ ىلع ءايشأ ريغصتو

 ديدشتو وأولا ركب ىواشأ ىلع عمجيو

 لهأ لاق . ىراحصلا لثم ىواشأو . هايلا
 هىذلا تئش دقو ةدارالا ب ةثشملاو ةغللا

 ىلاعت هَل ةنشب ءىش لك ”لاقيو . ةواشأ ا حاحص ىف ىرهوُذأ ّ ذ ليق نآف فاوط

 «( تاغللاو ءاممالا بيذهت 9 ج9 م)
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 .هتثيشعب ىأ ةعيش نزو ىلع نبشلا رسكب
 اول . ةئيشملاو ةبحملا نيب انباحصأ قرفو
 رادلا لوخد اشي ناسنالا لاقي ادملو

 ةئيشملاهيف غوسب الو هدلو بيو هبحي الو
 قيلت ىف ةضورلا ف اذه تركذ دقو

 هيلع ىلاعت هللا ىلمت' هلوق ةئيشملب قالطلا

 6 دش راصن الا نبعأ فنإ » ملسو

3 

 ثيدح وهو بذهملا حاكن ىف روكذم
 ةباور نم هحيحص يق ملسم هاور حيحص

 اذكهو هنع ىلاعت هش ىضر ةريرهىلأ

 دعب زيه ائيش مسم حيحص يف هانطبض
 دجو اذكهو ء باو_صلا وه اذهو ءايلا

4 

 اوتفاوو ايش ىمسي ةلزئاملا تلاقو . ًائيش
 نوكي الف ايش ىمسب ال لاحملا نأ ىلع

 لكىلعئاو) لجو زع هللا لوق ىف الخاد
 نم مهريغو انباحصأ لآ ( ربدق هىش

 للاعتو هلاحيس هللا فصوي ال نيملك ملا

 انباحصأ لدتساو ليحتمملا ىلع ةردقلاب
 ل لوقب 6 ىسي ال مودعملا نأ ىلع

 كن و لبق نم كنقلخ دقو ) لجو ع

 ةلزلز نا ) ىلاعت هلا لوق امأو ( اثيش
 هايس انباحصأ لاقق ( مظع ءىش ةعاسلا
 اك مقاولا مساب اهاممف اهعوقو قتحتل ًائيش

 ىدائو ) * ( لصفلا موي اذه) ىلاعت لاق
 ©( رانلابا>صأ يدانو) *( ع( ةنحلابا ادصأ | خسنلا يل يف وفه اذكهو 0 فنصملا طخ

 * كلذ وتو ( فارع لا باحصأ ىدانو) نونلاب ايش يورذ ٠ بذهملا نب ةديتمملا

 لاقي نييمدآلا نم حيشلا « خبشإ# | دارملايف اونلتخا لوألا ىلعو . زمهلا لدب
 ءاخويشمو ةخيشوتخيشمو ويش هعمجفف | رفص لوقو ةقرز ليقو شم ليقف « ءىثلاب

 قضايب ليقو نامِج هلا ىف فعذ ليقو

 تلخدأةأرما اهأد ثيدحلا فو نانجألا

 هللا نم تسيلف محنم سدأ نم موق ىلع

 نم قحاي ام بأب ىف هركدذ ( ءىثش يف :

 فلا هلا نيد نم تسل ىأ بدلا

تسبلو هئيدب ةطيئرم تسل هانعمو ءىث
 

 تم ءىربنملا عن يف ىم هرج هم ارع لبا هتمد ف هعمذ ف
 نمو ل افاعيفاعتو هنأصبس

 د ىنأرعالآ نبأ نع ورمع وبأ هأكح |

 ثيدملا دودحلا باتك لوأ ىف بذجملا ىف
 اينز اذا ةخيشلاو خيشلا » روبشلا
 ةخبشلاوخمشلاب دارملا 4 ةتبلا امه جراف

 1ع
 هنأ انعم سلو نينصخنا ةأرم او لجرلا

 يفز ولف © مويفم 2 يلا ديمعتلا نع كللد هاف < عقم الل ءذلا د 00 <

 ىمموركبلادلجو نصحملا مجر ركبي نصح |
 ©« هلع ةحودتمالوهنم دب ال اهجر انه ةئبلا



 شاذروانالكية  4

 عضاولا "امسأ ىف كصف

 ماشلا »
 أ 3

 . هلهأو مالسالا دالب راس هناصو ىلامت

 ةزمهب وه بتكلا هذه يف هركذ رركت

 اهفذحي هنينخ زوو سأر لثم ةنكاس
 ماش ىرخأ ةئل هينو ههبشو سأر فاك

 الب ة-وتفم نيشلاو ةعامج اهاكح دم ا

 مهرأك ًأاهاب اوملاطأ !بحاصلاق.فالخ

 يرهوملا لاقو.روبشأأوه اذه ركذموهو

 هيلا بسني ةغللا لهأ لاق. ثني و ركذي
 دملابمآشو ءايلأ مم اهفذحو مهاب ىأتلا

 هللا تاه امو و رخذأ اهويغت 0 ثا هاج د لاي

 هريغو هل ودلع لاق .٠ ناك هأيأ ريغ نم

 هريغ ةعلعو ء ءايلا مم دسمل ماب اش زوحنو

 الف بسنلا ءال نع ضوع نلألا نأ

 لامس 5-5 ه4 4
 | هاكح دقف هزأوج حيحص أو اهني مم

 يرهوجلا لاق. نغلا ادو ماما وهوةيو دس

 ةيماشو دملاو يدشتلاب ةيه اش ةأرعالوقتو

 امش هئيمست ببس امأو . فيفختلاب

 ماح نب نآعنك ىبب نم موق نذل أهاش

 لاقدنأ قر ,ابنالا نبا ن نعر٠ ايبلا ارش

 ماع

 اذا مأشأ دق ل 7 نم العف ن ع
 نم لمف هنأ سرف نبا نعو . ماشلا ىلأ

 موش نم وه موق لاق لاق . يموثلا ديلا

 تيمسوفتلا نبا نعو.اهدوسىهو لبالا

 ماش ةينايرسأاب همسأو مح ون نب ماسب اماش

 هل تاماشب اماش ىمس ىلكلا نبا نعو

 تيبس هريغ لاقو ٠ ٠ ضيبو رو دوس

 دح امأو . ضرألا لايث نع اهنوكل ًاماش
 تارثلاىلا شيرعلا نم هنأ روهشملاف ماشا

 ضرمعلا امأو . سلبان ىلإ ليقو الو

 انك ©

 ماشلا نأ هريغو قشمد خبرات ىف انيؤرو
 هنأ لودر تأر نيع فالا ةرشع هلخد

 * ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىلاعت هنأ اهداز ب ةيعكلا ناورذاشإل

 ءارانوكسو ةمجنملالاذلا حتنب وه ًاقرش

 امو تاراشالا يف نقلملا نيا لاق )
 ىلا ةلبقلا وحن نم ءىبط ىلبج نف هضرع | ”

 هداقأ البلا نم كلذ تماسي امو مورلا رحب

 فصتاوأ ضب ربذيلا ىلع هبقلتيف نعم نبأ



 بعشلا لفل

 ةيمكلاطئاحب قصلم ادج يطل ءانب وهو

 مضاوملا ضعب يف ضرأالا نع هعافتراو

 فصنو ريش وم ابضعب فو نيريش وح

 ىو فصن وني ربش وحن اهضعب ىف اهضرعو

 ريص

 ركبوا ظفاحلا لاقو.نيلبجلا نيب قيرطلا
 نك امالا ءامسأ قفلت ولا باتتك يف ىمزاحلا

 ةنيدملاو ةكم نيب داونيشلا مضي بعش |

 ةفلاخعا ذه ىف سلو ءارثصلا ىف بصي

 ه« فصنو ريش ومن اهضعب

 داوسلا جارخ باي ىف هلوق هي طشلا#

 همر يسلايطلا ديلولا بأ نع بذهملا ىف
 لمحت ةرصبلاب سانلا تكردأ ىلاعت ها
 . طشلا ةفاحىلع ح رطيفتارفلا نم رعلا
 * ةلجد طشأاب دارملا

 مسق باب لوأ يف هلوق 6 بسشلا
 ىلص ىبنلا نأ بذهملا نم ءيفلاو ةمينخلا

 مئانغ ةلسو هيلعىلاعت هَل

 يف هانامبض !ذكه ءارفصلا باعش نم

 بمشلاو .نيشلا رسكب بعش بذبلا

 بعش ردب

 فرح
 هلتقو سبملا ةغالا ىف ربصلا ةربص##

 ةعصع رشلا ىف ربصلاو لثقال هسيح اربص

 ترمإام ىلع سفنلا سيح هأنعمو ةدومخ

 5 ا

 نس ريصلاو. ةيصعم ريغق ررضلا عاون و

 | داهزلا اهدمتمي يلا لوصأللا ظعأ

 نم بابو هو ةرخآ آلا قيرط اوكلاسو

 . هطيضينلا اذهناف بذهلا ىف هانطمض ال

 بنذيملا ىف ىذلا ريغ هنأ ل.تحي ىمزاحلا

 بعش هيف لاقي نأ حص ود هنأ ردق ولو

 ناو ةفص نوكيو رسكلاب .باعشلا نم

 امأو ىمزاملا لاق . مضااب ملع مسا هل ناك

 ةانثم ءاي اهدعب ةلهملا نيسلا حتنب ريس

 نيب بيثكف ةروسكم ةددشم تحن نم

 ىلص ىنلا مسق كانه لاقي ردبو ةئيدملا
 دقو لاق ردي مئانغ ملسو هيلع ىلاعت هلا
 اذه نيب ةقانم الو تلق هظنل ىف فلاخب
 * ملعأ ىلاعت هَّلاو لوألاو

! 
 اصلا

 هيف انأ تمح دقو قئاقرلا بتك باوبأ

 ثلا أ تع سلا ىلإ كا 0200
 ةللا رماادو نياطاصلا صاير باعت ىف

 اوربصا) هلوقك ةريثك مضاومف هب ىلامت
 ريصلا حلا ثيدمحلا يو ) اورياصو

 يم هريغو ماعطلا نس ةرهعلاو . هايض

 رحبلا ىف ىتورلا لق . ةعومجملا ةءوكلا



 عيص

 ضعب ىلع اهضعب غارفال كاذب ثيمس

 ةدعمج اذا هريغو 02 تربص لاشي

 2 8 ب ىلأ ةبطعب معو
 اة -2

 تاغلا 1 يقو ةقو رعم 3 ةيلإ #عبص)#

 تاكرحلا عم أممضو ابحتفو ةزيطأ 53

 ةرّشاعلاو عسل ةدسهف ءايلأ ف تالثلا

 لوق امأو . ءابلاو ةزمطا مضب عوبصأ

 رمتخلا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر ىفاشلا

 ةزئاج ةالصلا ىمرلاو قيسلا باتك ىف

 اهدلجب ناك اذا مباصألاو ةيرضلا يف
00 2 

 ىلا ىه ةبرضملاو ًاغوبدم وأ يذم
 3 كو

 اهبيصي الح ىرسيلا هك ىنارلا اهسيلب
 باحصأألا دماح وأ خيشلا لاق . رتولا
 ىفاشلا ظنلو .ديدشنلاب ةبرضملا نولوقي

 . تال آلا ءانب اهانب فينختلاب ةب ,رضملا
 ُة !لإ ؛ 2 م ءاذ هلال
 بت يارا لص داحت مباص 21 امأو

 اهم ديل ىلا هدب نم هتحئيرسو هماهمأ

 ىلاعت هللا همحر ىفاشلا دأرعو . رولا
 طرشبةالصلا ىف اهباحصتساب سأب ال هنأ

 فكي اضيأ ايف رظنلا قامتيو ةرابطلا
 * دوجسلا ىف ديلا

 دمحم ىلع للص مهللا مهرق :«بحصإل
 ىناحصلا ىف تاتخا هيحصو هلآ ىلعو

 نوئدحلا هلةىذلا حيحصلا نييهذم ىلع

 ة | ىأرماسم لك هنأ ميغ ن 0 نوقتحلاو

 نذل بحص

 ولو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوصر

 هحيحصقىراخيلا حرص اذهيو )» ةعاس

 ب )م ما ومعو لوكاجلا] ىالاو ال مأ هسأاج أ ومو ن قابلا أ

 لوص الآ لها ند ةعامج هراتخاو ا

 لص هل هتيحص تلاط نم هلأ مرثك و

 ليبس ىلع هتسلاجمو ملسو هيلع ىلاعت هلا

 ىنالقا.لاركب وبأ ىضاقلا مامالا لاق . عببلا
 قاحصلا نأ ةغالا لهأ نيب فالخ ال

 نم لك ىلع راج ةحصلا ند قدشم

 ةيححص لاقي ًاريثك و أ الياق هريغ بحص

 - 2 بحاويا اذهو ةعاس موب ًارهش ْ

 ىنلا بحص نم ىلع اذه ءارج | ةثللا |

 وه اذه حاس وأو مسوهيلع ىللاعت هللا ىلص ا

 فرع ةعالل ررقت دقف اذه عمو لص الإ

 نءيف الإ ةراستس ال مهنأ يف
 ا ذيل |

 الو هوان لاصتاو هتيحص |

 م ىلع ظ
 ٠ع وس

 ىروي ال نأ بجو ًاثيدح هلم عسر

 اذه هلاح اذه نم يلعالإ لامتسالا ىف

 ًاقطم هتماما ىلع عمجملا ينضاقلا مالك

 ةياكمجل در

 كلذ يرخن

 ةعم ىّمو ةعاس أرلا قا مخ

 و يمال ريد ميشو
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 قاحص 2 لها نعيئاعمسلا ا لاو تاقكدح ةعألا أ(. له خ ب يدءالا اه

 تااط٠ ن* ىلبع عق 0ك رهاظلاو ةذلل تريح نم |

 دخ لو ميدل أقير ص ىلع هتسلاجمو هتمحص ا

 لوق انأو . نييا وص 8. قير ط اذهو لا



 قدص 1

 ىبأ باحصأو ىفاشلا باحصأو ءاهققلا

 ةدشو مهني ةَفأَو 2 ضيفتسم زاجف ةفينح

 ميكو بحاصلاك ضعبب موضعي طاصرا

 كرو بك ارك بحص ىلع بحاص

 مضلاب ة ةبحصو عايجو مث ؟احك باحصو

 اشو باشك نابحصو ةعرفو هراقك

 خارفأو خوفك بحص مج باحصألاو
 باحصألا ممجو باحصأألا ةباحصلاو

 هانعم حاصايأ ءادنلا ىف مهوقو بيداصأ
 هبحصأ ءاملا ركل ةترحصو ىحاص

 هحتفلاب ةباحصو داصلامضب ةبحص اهحتفب

 هقحتسن ال مسسأ قادصلا * قدص#

 نم قتشم هنإ ليق حاكتلا دب ةأرملا
 وهو لادلا ناكساو داصلا منَدب قدصلا

 دشأ هنأكف بلصلا ديدشلا ءىثلا
 كنفني ال هنأ ثيح نم ًاموز ضارعألا
 ةحوكنملا مضب حا حابتسي الو حاكنتلا هنع

 هامل ع الإ
 حب قادصو قادص : ١ تاغل ةيقف 3

 مضو داصلا حتفب ةقالصو اهرمكو داصلا
 ءاممأ ةتس هلو . امهمضي ة ةقادصو لادلا

 رجأالاو ةلحنلاو ةضيرفلاو ربما : رخأ
 < ملعأ لاو نيملا مضي رقدلاو ةقيلملاو

 رصتخم نمجيخلا ب باتك ىفلوق# ررسص#
 دقو هريغ نع ةرورصلا جحي ال ىتزملا

 لوأ ىف طيسولا ىف ىلا ذب هل.ءتسأ

 هرص

 ةلمهملا داصلاحتفب ةرورصلا وهريسلا ب اتك

 وهو ءاه ٠ هرغآو مو ةموضلا ءارلا فيفختو

 . جيلا ىذلا!

 50 5 اذا ةرورص

 ءاسنلا تأي و جودي م ىذلا لجرلل
 . هايإهفاّمِإ و هرهظ هام ىلع هرصل ةرورص

 ىلع هرصل ةرورص جحي مل ىذلل ليقو
 هنأدكم خيرات ف قرزألا يكحو . هتقنث

 ثدحي لجرلا نأ ةيلهاجلا ةداع نم نأك

 همطلي وأ هبرضي وأ لجرلا لتقي ثدحلا
 هتبقر ىف ةدالق مرملا امل نم اهل طبريف

 ةرورمصلا اوعد لاقيف ةرورمد 3 لوقو

 ىلص ىبنلا لاقق دحأ هل ضرعي الف هلو

 يف ةرورص ال » ملسو هيلع ىلاعت للا
 هب كيك كح أ أذ كح نا كح نع لاروع كس ا م 6 ا دحإ تا مالل الإ

 وبأ مامالا لاقو ٠ . قرزألا كح امانه

 1م سمسم جو سمسا

 رف ثيدملا اذه ىلاطحلا ناملس

 لجرلا ةرورصلا نأ امسدحأ نيريسن#

 قيرطىلعلتبتو حاكنلا نع مطقنا ىذلا
 ةرورمصلا نأ ىناثلاو ىراصنلا ةينابهر
 نيدلا ةنسإ نأ اذه ىلع كي هءدلا ةنسأنأ اذه لع هانعق جت مل ن نع

 جحلا ميطتسي سانلان م دحأ قه ل نأ ا

 مالسالا فرو رص نوكي ال يح جحي الف

 ةرورسملانإلوق ومن, ن ءرم كلا لمدتسإ دقو" "لاق



 فرص

 مالكا ريدقتو هريغ نع جمبي نأ زوجي ال

 جحلا 5 عرش اذا ةرورصلا نأ هدنع

 ا راص هريغ
 © هضرف

 هلا ىضر ىفاثلا لاق * فرص إل

 مزلي هلل مهجر باحصأألاو هنع ىلاعت
 ديركلاو ديرللا فير مئةاقاسملا يفز ماعلا

 باحصألا ءيرهز ألا ركذف لخنلا فعس

 رضي ام مطق هنأ امهدحأ نيببس هانعم ىف

 ابساقت أو ةسفقن اهناد همي م
 نع

3 

0| <0 

 6 د - 0

 نع اهدر ىتاثلاو سباب ريغو ًاسباي هكرت
 اهني د_قانعلا َ يوسلو هيقانملا هوجو

 دنع اهعطق رسيتيلو سمشلا اهبيصتل
 باتك ىف ريجولا ىف هلوق امأو . كاردالا

 درو نيرا فيرست لماعلا ىلع ةاقاسملا

 نيرجلا خسنلا ىف وه اذكبف هيلا راغلا

 دقو هنيوسدفي رهتق حيحص وهو نونلاب

 ©نرجىفو درجىف مجلا فرح فهن ايب قبس

 بذيمانم عاطق ألا باب ىف «مرصإ#
 باطخا نب رمع نينمؤملا ريمأ مالك ىف
 ةعرصلا ترزاو هنع ىلامت هللا ىغو
 لوقتف ىلأت هتيشام كلمت نأ ةمينغلاو

 مضي ةميننلاو ةعرصلا نيشؤملا ريمأاب

 ةمر.هلا ريغصتلا ىلع اهيناث حتفواشو

 لبالا نم ةعرسصلا ةغللا لهأ لق . منلاو
 ىلا دوذلا زواج امل مسا وهو اولاق ةصاخ

١ 

 جا/و قرض

 ةرشعلا ىلا ةسجلا نم دوذلاو نيثالشلا

 ىرهوجلا وسر نودع رز ةيلإ هلا اذكو

 نيعلا رمت

 نيم ةسينلاو ىلا لاق .٠ ' .ملعأ

 سب ام ىهو د اهل درفي ام

 » ةئاعبرأ ىلا نيتئاملا

 ملسوهيل علام ىلص هلوق (ىرصإ#
 حتفو ءاتلا مضي وع 6 لبالا اورّصت ل 23

 . نيرثك ألا ةياوز هذه ءارلا مذو داصلا

 كاسم يرض وهملاطملا بحاص لاق

 نم ةفاكلاو كلام ريت وهو عمج اذا

 ال لوي ةأورلا ضعب و ةنللا لعأوءابتنلا

 ريسفتلا اذه ىلع أطخ وهو لبالا اؤرصت
20 
 طبرلاب ةرسسش نم لاسفل ىلع ج ج رخي هنكلو

 ةرورصملا اهيف لاقيو رصي رصررم دشلاو
 هنغ ىلاعت هلأ ىذر ىففاشلا ريسفتوهو
 ابفالخأطب رب اهيف هسبح هن أك ةظفالا هذه
 مامالا لاقو علاطملا بحاص هركذ ام اذه

 رصتخملا حرش ف ٍىرهزالا روصتموبأ

 علا ماا هنع لام ةاعلا <50
 ةارصملا هنع ىلامت هللا ىطر يفاشلا ركذ

 بل الوايفالخأ رمصت ةقانلا اهمأ اهريسشف

 اهبلح اذاق بعرض فنبلا ممتجي ىح ما
 زئاجوىرهزالا لاق : اهرزذتسا ىرتشملا



 قعض قرص 1

 ب برعلأو : حوحص يعفاشلا لوقو نسح اهفالخأ ص نمَدأ رضع تيوس نوكي نأ ن

 حرس ا اسوأ اذأ تابوالاعورض رصق نوكت نأ زئاجو هلل ههمحر ىب مناشلا لاق ؟

 تحاور إذ اي قوص ) | لمعلا رحال الا عض 2 قوز 3 3 ,<يلاعد 0 هن مهلا لكل 8 رم اذان رار مع طابرلا كلذ نودسو | تيرصلاةمجل

 ذا ضوحلا ف ءالأ 1

 رسملأ ع نم هلهج نمو لاق قرص ءاملا

 ةرردم لالا 2 أ رملا تناك لاق

 اذه نو تيلحو ةرصالا كات تلح | كلذل لاق هو دمج اذ
 ىلاعتا ىضر ىردلا ديعش ىلأ ثيدح

 ملسو هيلع ىلا هت ىلص هللا لوسر نأ هنع
 موسيلاو هللل ند زي لجر ليال » لاق

 نذإ رغب هتقاث رارص لحن نأ رخ 6

 لمتحيو لاق «اهيلع اهله متاخ هناق امبحاص
 لديأ ةرورصملا ابلصأ ةارصملا نوكت نأ
 دقو ) ىلامت هلوق هئفو هاب نبا رنا يدحإ

 ريما منع اهلحأ ىأ ( اهاسد نم باخ

 اذه ريثك مالكلا ىف هلثمو اهسسد هلصأو

 نع سم حيحص قو ٠ ىباطخلا هركذام

 ىعن 9 لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريرهلأ
 نع ملسو هيلع ىلاعت هللا يلص هلل لوسر

 نهادحأ تبلقف تاءار ثالث تءءتجاف

 هرك ذام اذه نظلا نم تينظن اولأق اك ءاب

 امم ىناطل ا نايلسوبأ لاقو .يرهزالا

 ةارصملا ىف ةفللاوملعلا لهأ فلتخا نئسلا
 ىفاشلا لاقف تقةتشاو تدذخأ نبأ نمو

 طبرت نأ ةيرصتلا هنع ىلاعت هللا يضر
 بلحلا نم كرتتو ةاشلاو ةقانلا فالخأ
 ماريف نبل امل ممتجي ىح ةثالثلاو نيمويلا

 تكون اذا اهنمت ىف ديزبف اريثك اهيرتشم

 ا نيتنثا وأ ةبلح ةبلحلا كلت دعب
 نا فرع نبت

 ةارصملا دييعوبأ لاق . اهنيلب سيل كلذ

 ىرصإ دق يللأ ةاشلأ وأ ةرقبلاوأ ةقانلا

 ملف ًامابأ هيف نقح ىف 2 ابعرسض ىف نبالأ

 ةياورت لد, اذهو 6 ةيرصتلاو شجنلا

 © روبجلا

 ناتبرض الثم مميتلا مهطوق 36 دعص 9
 ىلع بوصنم وهو داز 8 يأ ادعاصق | هممجو ءاملا سبح ةبرصتلا لصأو بلحي

 نأ لاخلا ثيمس اما لاقيو ءاملا كيرص هلم لاش

 ةتعصلا:ةتعاصلا + ه'الالاقاك ةدصال نيعويأ لاق تعمتجا هايم اهمال ةأرس هلأ
 ةقءصلاو ةقعاصلا ىرهز 21 يلاح ااقن اون اوسع قلل 5 ةسسحأ

 وأ ابعمسي نم ىلع اهنم ىشني ةحبصلا | وأ ةرورصم ناكل طبرلا نم ناكولو
 قعاوصلالسريوو ) ىلاعت هلوق وهو توكي
 دعرلا تاوصأ نعي( ءاشي نم اهب بيصيف

 درلا هي ديري هن أك ىلاطلعا لاق . ةررصم
 ديبع ىلأ لوق ىباطحلا لاق ىنفاشلا ىلع
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 رفص

 قمصلاو ثيل لاق ًاضيأ عقاوصلا اهل لاقيو
 هريغورملا نم ناسنالا ذخأ, ىشنلا لثم
 مالك رخآ اذه« هتلثق ةحيصلا هتقمصأو
 قءعص 3 ملا يبحاص لاقو .٠ ٠ يرهز 6

 : هيلع ىشغ قد وهف اًممصو امص ناسالا

 ةدمللاك هعممس توم نم هلقع بهذو

 باذملاةقعاصلاوتام اذا هلثمو ةديدشلا
 دعرلا رثأب طقس ران نم ةمطق ىه ليقو

 قدصو وقمدف هتقرحأ الإ هىثلعىلات الل

 ميتقمصأو ءايملا هّدقعصم و ةقعاص 4 اصأ

 ع ةقعاص تقلأ

 باتك ةروت ذا ةرغصلاو 4 رفصإ#

 نم اهني نمت "قو ةردكلا عم ضيا
 دماح وبأ .خيشلا لق دقو ٠ [ئباحصأ

 ةردكلاو ةرغصلا هقياعت ىف ىبيا رفسألا
 , ردك ءامو رفصأ ءام وه اهناو مدي اسيل
 .ىثةرفصلا ةياهنلا يف نيمرطلا مامأ لاقو
 نم:ىهث ىلع سيلو ةرفص هولعت دب ديصلاك

 ةردكلاو لاق . ةفيمضلاو ةيوقلا ءامدلا

 < هامدلا ناولأ ىلع سيل ردك ءىش

 دحاو فصلا ةئللا لهأ لاق «ففص#
 حنفي ف صكلاو لاتقلا يف موفاصو فوفصلا
 هعجو برحلا ف فقوملا فاصلاو ميلا
 | مهتقأ اذا اونطصافموقلا تفتصو فاصم

 م

 اب

 لبالا تنصو ةالصلا وأ برحلا فص ىف

 جرسلا تففصوفاوصو ةفاصىهف اهمئاوق

 نم ىوتسملا فصنصلاو ةفص هل تلعج |
 ' هنعىلامتهّلا ىطر سنأ لوقو ٠ ضرألا

 فقوم ىف هركذ هءارو ىتيلاو انأ تقفص

 داصلا حتنب وهبذيملاوم 5 ومألا و مامالا

 وهاذه « انستأ انففص ىأ ىلوالا ءافلاو

 .هقنلاوثيدحلاةياوريف فورمملا باوعلا

 ههحر نيساي نب نيدلا دامع خي خييشلا ىكحو

 ىؤرهنأ بذيملا ظاثلأ هباتك يف ىلاعت هلل

 وهورلأت . هلعف مدن ملام ىلع داصلا مضب

 اهظأ امو ادج ةبيرق ةياورلاهذهو نسحأ

 ىف ةحيحص اهنكلو لقنلا ةبج نم حصن
 ةباحصلان م داهزةفصلا باددصأو . ينم

 ءابرغلا ءارسقتلا مثو مهنع ىلاعت هللا ىضر |

 ىلص ىنلا دجسم ىلا نووأب..اوناك نينا |
 هرخف محلل تناكو ملسو هياع ىلاعت « : هللا

 للظمدجسملا نم عطتقم ناكم يو نص
 ميعاربأ هلق هيلا نووأيو هبف نوتيبي هيلع
 فص نم هلصاو ضايع ىئاقلاو ىنرحلا
 وب /ناكو . همادق ةلظلاك ءىش وهو تيبلا

 نييح مغيب رع هع ىلاعت هللا | ىضر ةريره

 تقوىفف نورثكيو نوأةي أوناكو أورجأه

 دقو : كلذ ريغ تقو ىفو نميس اوناك

 ( تاغللاو ءاسالا بيذمت 9١ جس ؟9م)



 قفص للا
 ريسفت ىف يطرقلا هرك ذ اي ةئامبرأ اوغاب

 ةروس ىف فاشكلا ىف هلثموروتلا ةروم

 نيذلا ءارقفلل ) ىلامت هل أوو دنع ةرقبلا

 مدقي نم نوديزيف ( هلل ليف اورصحأ

 وأ رفاسي وأ توي نمي نوصقنيو مهيلع
 ه جوز

 هرتسجيو بذهملا ىف هلوق «قفصإ#
 قيفص بوث نمةرشبلاف صي ال اع ةروعلا

 لاق محلا ىف هلاق نيتملا قيفصلا بوثلا

 نمو , كاملا هقفصأو ةقافص قفص دقو

 زاج ًابروج سانا بذبملا يف هلوق اذه

 نوكي نأ امهدحأ نيطرشب هيلع حسملا

 عيبلا ىف ةقفصلا قيرفت مهوقو . ايفص
 ةعيبلاوعيبلا فهل تقنص كلوق نم دوحَأم
 ىلعو ةعيبلاب هدب ىلع كدي تب رض ىأ

 ا كلذو هدب لع هديب برض أقنص هدب

 ناذألا ىف بذبلا ىف مهلوق «عتصإ#
 ىلع - وأ دلب لهأ قفنا ناف ةماقالاو

 نوكسو داصلا مضب مقصلا .٠ اولتوق ابكرت

 هيف ةغل نيسلاب عقسلاو ةيحانلا وه فاقلأ

 ل _

 هدصق ىأ هدصق ىأ اذك عقص وحت نالف عتص دقو |

 لاق ٠ نيسلا عم نيسعلا فرح ىف لق م

 فاقلا لبق يحن داص , لك هلل هو ليلطا

 هيف برعإف فاقلا لق ى#ت نيس لكو

 نم منمو ايم اهلج نم مهتم ناتفل
 فاقلا,ت ناك ةلمصتمأ نولاسي ال ًاداص السيم
 ةدحاو ةملكىف اوكي نأ دعب ةلصفنم وأ

 نسحأ تايكلا ضعب ىف داصلا نأ الإ

 ةيحان لكو لاق نسحأ اهضعب ىف نيسلاو

 مالك اذه « نسحأ ناو يرو عع

 لقوملثم محلا بحاص لاقو . ىرهزأل

 باب حبصتلا حرش ىف دهازا ورعوأ

 داصلاب كيرلا مقص لاقي هلوأ حوتتمل
 نم بناجلل لاقيو لاق ىازلاب و نيسلاب و

 ىازلاو نيسلاب اذكهو عقص ءىش لك

 لاق . يازلاو نيسلاو داصلا مضي يعي

 تمقصأو ضرّلا تعقصو ىرهزألا

 ةعوقص لف ةعفص ضرأو مقصلا اهباصأ

 عتص رجشلاف رجشلا عيقصلا مقصأو

 ةعقاصلا محلا بحاص لاقو ٠ عقصمو

 نم مقصأالاو ديلجلا ميقصلاو ةقعاصلاك
 بيطخو ضايي هسأر ىلع ناك ام ريطلا

 ليقو توملاعفدزم وه ليق غيلب عقصم | لاقو. .جحأ بحاصو يرهوجلا هللق أاذك

 نيملاف رح ف ةفللأ بيدهم ىف ىرهزأألا

 عاقصأالا عججاو ةيحانلا عقصلاو داصلا عم
 ىأ مالكلا ن نم مقص لك ىف بهذي هنأ

 مالك اذه « نسرافلا رايثخا وهو ةيحان



 حلص

 مكللا ىف ثيللا لاقو . مكحلا بحاص
 داصلاو هنمنسحأ نيسلاب مقسم بيطخلا

 هب رْئاَج
 جاجا قحساوبأ مامالا لاق ة(حلصإل

 هللا لوق ىف نيزعلا نآرقلا ىنام» هباثك ىف

 ىلاعت هللا ىلص يركز نبىحي ةفص يف ىلاعت

 ايبو ) نارمع لآ ةروس يف ملسو !هبيلع
 ىدؤي ىذلا وهااصلا لق ( نيحلاصلا نم

 ىدؤيو هيلع ضرتفأ ام لجو رع هللا ىلا

 . جاجزلا لوق اذه « مهقوقح سانلا ىلا

 لجرلا راو ألا علاطم بحاص لاق اذكو
 هللا قوقح نم همزاي اه مقملا وه ملاصلا

 © سانلا قوقحو ىلاعتو ةناحبص

 باتك ىف طيسولا ىف هلوق 6 خلص ف
 ءالعاب وه خلصألا ممألا تارافكلا
 مش ممسي ال يذلا مصأألا وهو ةمجعملا

 ه« خلصلا نيب خلصأ لاقي الصأ
 دلص رجح غال لهأ لاق يدا

 ناكساو داصلاممتفب وهو سلمأ بلص يأ
 © طيسولا مميت ف هركذ ماللا

 اذه ءاعدلا ةئللا يف ةالصلا ولصإ#
 هتفلاو ةغالا لهأ نم ءاملعلا ريهامج لوق

 ةالص ةيعرشلا ةالصلا تيمسو مثريغو

 نم روهجلا يهذم ىلع اذههيلع اهملاهشال

 نأ ل ريعألا لأ نم غربغ و انبادمصأ

 )الك | خمس
 ةلوقنمةيعرشلا ءامس الا نم اهوحنو ةالصلا

 ىف سيل هنا مهنم لاق نم امأو . ةغللا نم

 ةاقبم اهلك لب عرمشلا ىلا لوقنم ءامسألا |
 اهيلع ديز اهنأو ةئغالا ىف اهعوضوم ىلع

 اك امهريغو دوجسلاو عوكرلك تادايز |

 لئاقلا اذهجاتحي الف ةرابطلا اهيلا فيضأ
 عرشلا ىف ءاعدلا هدنع ىه لب لقت ىلا

 ةالصلا قاقتشا ىف ءامعلا فلتخاو ةفالأو

 اهو نيواصلا نم اهنأ رهظألا رهشألاف

 نايئحني ناظعو بئذلا ىناج- نم ناقرع

 تبتك اذملو اولاق دوجسلاو عوكرلا ىف
 ةقئشم ليقو .واولاب فحصملا ىف ةالصلا

 قاقتشالاى وعد حصل الد ريثك ءايشأ نم

 دقو ةيلصألا فورملا فالتخال اهيف

 ىف قافتالا قاقتشالا طورش نم نأ ررقت

 نيسلا ف رحفقبس ام ةيلصألا فورملا
 نيو ةمر هللا نم ةالصلا ءاملعلا لاق

 عرضت ىدآلا نمو رافتتسا ةكئاللا
 ميسقتلا اذه ركذ نمثو « ءاعدو مامالا

 © نورخآو ىرهز ألا
 ذفانلا قرخلا نذألا خاممر 6 خمصل

 داصلا ريكي وهو سأرلا ىلا ايلصأ ىف
 ةدابسا سرا ؟

 ناتغل نيسأأي حاسيفلاقيو ةخومصأ ةممح

 حيحصفو .ةنالإ لهأن م تاءامج امه ركذ |

 يف هءالسأ ة ةصق يف رذفأ ثكيبادح يف ل
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 ل نوص

 اذكه مهتخسسأ ىلع برضف هبقانم بإب
 نذالاخامص مهنخسسأ خلا عيمج يفوه

 أ لدي نيسلاب ًّض ضل لاقو داصلا سكي

 تيكسلانبا رك ذي وحصفأ داصلاو داصلا

 ىف ةببتق نبا هبحاصو قطنملا حالصا ىف

 نمنيسلا المجو داصلا الا يناكلا بدأ

 سرافنبا نيتغالا ركذ نمو ةماعلا طلغ
 ىف نيسلاو اهباب ف داصلا ركذ لمجملا ىف

 هخامملا ىف ةغل خامسلاو نيسلا ف لاق اهباي

 طيسولا ةبطخ لوأ يف هلوق «فنصإ#
 ةنالأ 0 لاق باتكلا اذه تفنص
 دمج ءيشلا تفئصو ز زييعا فينصتلا

 نيبم 07 فيصلا نأكُي ًافانصأ

 نم هباتك ىف هب ىلأ ىذلا ردقلا وأ عوتلا

 عونلاو رف داصلا ركب فنيملا امأو هريغ

 ا داصلا مدتفب فدصلاومريغو ى ره ولأ ؛ لاق

 ىو هن رط راز لاو بولا ةفئصو هيف ةغل

 ىرهوبجأ لاق . هيف بده ال ىنلا هلاج

 بتاج ىأ بوثلا ةيشاحىهلاقي و هريغو
 دقو نونلا رك و داصلا حتمي هو ناك

 ظ * نفكلا باب ىف بذبملا ىف اهركذ
 مص ةغللال اهأ لاق ا« ص

1_0 

 اسأل هر ا ةريصأو هةرهص هع

 ا # ماكتلا ىف ةرهاصملا هنمو هيرق اذأ

 نذؤملا ف بدذيملا يف هلوق توصل

 ءايلا رك و داصلا حقب وها ارض نوكي

 سلك لف هلك لصاو لاوثلا | هس ا

 لق . قر نم نم هن امد ةدشل

 هعمسا ىلا وهف تومملا امأو توصب

 يأ سانلا ىف نالف تيص بهذو سانلا

 . يرهزألا مالك رخآ اذه هفرشو هذ

 تيم لجر هحاحص ىف ىرهوجلا لاقو
 لجر كلذكو لاق توصلا ديدش يعأ

 وقك اذهو لاقثتوصلا ديدشيأ تاص
 ريثك لان لجرولاملا ريثك ىألام لجر

 دقو نيملا
 توصكلذكو ًاثوص توصيءىثلا تاص

 يذلا ليجلا ركذلا تيصلاو لق انيوصت
 بهذ لاقي حيبقلا نود سانلا ف رشقي

 اولاق اعرو واولا نم هلصأو سانلا ىف هتبع
 © تيصلا ينم سانلا يف هتوص رشننا

 تنم لاقي ةنالا لهأ لاق « نرص »
 رسكلاب انايصو ةنايصو انوصهن وصأ ءيذلا

 ناصم لقت الوىرهوجلا لق. نوصم وهف
 لو الا نووصمو نوصم بوث لاقيو لاق

 ىف هلوقو . ماعالا ىلع ىناثلاو صقتلا ىلع
 ىوملا ناك نا بئاس هلا عب ىف ةضورلا

 داصلا رسكب وه نامرلا رشقك هلاناوص

 ناوصلاو ناومصلا ىرهوذلا لاق أ صو



 لي نيفص ةفيرسلا ةرخصلا

 حتفو ينمي ديدشتلاب ناّرصلاو ىرهوجلا | وه رسكلاب نايصلاو مفلا» رسكلاب
 هةناوصةدحاولاةراجحلا نم برض داصلا | لق . هىثلا هيفأ ناصب ىذلا : ءاعولا

 حضأ و ملا ءأمس ١ ق نصف . اا ١ 5 ! د
 نم لزن اذا مطوقو . هتيؤر نم ةراملا | سدفملا تيبب #ةفيرشلا ةرخصلا#

 ليما نيبو هتنب نوكي ىتح يعس انصلا ناكم ىف هريغو ناعالا باب ىف ةروكذم

 تس وحن دجسملا ءانذب قلعملا رضخأللا | روهشم اهلضفو ةفورعم ىه نيولا ظيلغت

 ىذاحي يح .ًاديدش ايعس ىعسيف عرذأ | ظفاحلانيمساقلا دمحوبأ ظفاخلا فص دقو
 دجسملا ءانغب نيذللا نيرضخالا نيلملا ٠ فورعملانسحلا نب ىلع مساقلا ىبأ ريبكلا

 دعصي ىح دي مث سايملا راد ءاذحو | روهشملا هباتجك قشمدلا ركاسع نبإب

 انصلانيبام وهو ىمسلا نأ ه(للعازط ةورملا | هيف ىأ ىصفألا فرش ىف ىمقتسملا

 قصالم دلملا قوص وهو دأو ةورماو دقو ٠ ةراغو ابلضف نم ةريثك ءايشأب

 ةمينغلا مسق باي ىف هلوق . مارحلا دجسملل نب دم ىلأ خيشلا هبحاص ىلع هنعمس

 ىنلا مسق بذبملا نم ةمسقلا باب ىف م « فنصملا نع رسبلا ىأ

 بمشي ردب مئاتغ لسوهيلع ىلاعت هلل يلص | روصقم ىسسلا أدبم وه 4 افصلا
 هي ءارثصلا باعش نم | دحسُما بأب دنع عفترب ناكم وز

 داو داصلا حتفب ىه * ءارنصلا ل | سيبق ىبأ لبج نم فنأ وهو مارحلا
 اهني ةنيدملا ةرج يلا ردب برقي مضوم | اهقوف ةجرد ةرشع ىدحا نآلا وهو
 ريثك داو وهو ةثالث وأ نيخسرف وحن 5 زألا اذه ةحتف ضرعو ناري جزأ
 « عرزلاو لخدلا | ! دج الف ةورلا امأو است نا حا وحم

 ىخبلا لعأ لاتق يف روك ذم (نيذصإل نانجرد ىو نامقيق لبج فنأ نم و
 تا ذلإ - . كه 11 | ام ضرعو ناوي اك جزأ.ًاضيأ ابيلعو

 أرقلا برقب عضوم وهو بذهملا نم | * نارك نادل 0
 د وهو سلابو ةقرلا نيب فورعم ٌ فقونف دق نيعبرأ وحن جز ةيإ تحن

 م« ةددشملا ءاثلاو داروزإ | هعنتو قارعلا نكرال ايذاحم ناك اهبلع



 ءانص م5

 نونلاناكساو داصلا حتي (ءاعنصإ#

 بذيملا ند تايانجلا لوأ يف اهركذ دللو
 الامن ول هنع ىلاعت هللا فر ربع لوق ىف .

 باب ىف اهركّذو مولتقل ءامنص لهأ هيلع
 هللا همر ىففاشلا نأ يواعدلا ىف نيهلا
 تمأر هنع ةياور فو . ًايضاق ثبأر لاق
 ع فحصملا ىلع فاحي ءاعنصي اةرطم

 نيل ةدعاق نهلا ءامنص نيمضوملا ىف
 ايندلا بئاجع نم ىهو ىدظعلا هتنيدمو
 ابيلا بسفيو هللا همحر ىففاشلا لاق اك

 ءامنصب اهنديق امناو سايق ريغىلع ىنامنص
 تناك ةيرق قشمد هام:عب هبتشت الث نها :

 '- برض

 ءاعنصب و ةوبرلاةيحان ىف ىنرفلا اهبناج ىف

 نأ فلتؤملا ف ىزاملا ركذو . مورلا
 ةدمملا ميتنب لازأ اهل لاقي ميلا ءاعنص |

 ابمضو اهرسك زوجي مال اهرخآو ىازلاو |
 ًاضيأ ىزاحلا ركذو . ةزمطا باب ىفهركذ
 ةنل ناعئص نأ ةمجمملا داضلا فرح ىف
 « ءامنص ىف ةليلق

 نم ءاليالا باب يف روكذم :«نيصلاإ#
 هايلا ناكساو داصلا رسكب وهو بذيملا

 لم:ثي قرشملاب فورعم ميظع ميلفإ وهو
 ىتا و.هلاو يرهرجلا لاق. ةريثك ندمىلع

 « ابيلا ةيوسنملا ىناوالا

 هللادحر ضايع ىئاقلا لاق هي وحضإل
 تو -ضوتيحضلاقيلامثالا بحاص لاق ]اة

 مياصالاوةب رضملا قةالصلاةقباسملاباتك

 م_ده ١ صق ف هلايب / قبس دقق ةزئاج |
 3007 تس

 تيمس ىبععي ةضراقملاو ضارقلا ةيراضملا أ تيحضوسمشلا تزربىأ أوحضو اي ًايحض

 قف برضي اعنم دحاو لك نال ةبراضم | لجت رع هللا لاق سشلا ىتتباصأ حض
 برضلا نم هيف الل ليقو . مهسب عررلا لاقو ( ىسضت الو اهيف أملظن ال كناو )

 نم ضارقلا قاقتشاو بيلقتلاو لا إب | قرع موص باب يف رصنخلا يف ىفاشلا
 را ضرق مهلوق نم مطقلا وهو ضرتلا جاح نال ةفرع موسم كن جاحلل بحأ
 مطقي نال ضارقلا هنمو همطق ىأ بوثلا . رصتقلا ىف وه اذكه رفاسم يحضم
 هم نيقنطق ملمقي كلام نال ًاضرق ىسسف | درسجملا ىف بيطلا وبأ ىناقلا لسقو
 عطق هنالوأ ابيف رج لماملا يلإ اهمفديف *سمكلزرابهانم» أولاق حضم باحصالاو

 ينثاهمحر يفناشلالوقامأو«برضإ» ٠ ةضراقملا نم قمشم لبقو ةعطق حيررلا نم
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 ءيث لينك ص

 © ةأواسملا ىهو

 نالف مضمُص ىرهزالا لاق 6 معض#

 برعلاو . رهدلا هعضعضو لذو مضخ اذا

 اذا عضعضت دقو ًامضمضتم ريقثلا ىمسلا

 ليمش نبا لق ٍفيعضلا عضعضلاو رقتفا

 . مزح الو هل ىأر ال عاضمض لجر

 بحاصل اق ءىث لكن مفيعضلا عءاضمضلاو

 تعضءضو عا وصضخعتا ةمضعضلا محلا

 فخشو فعض لج رلاعضمضت و مضعضَتق رحألا

 هلام مضعضتو نزح وأ ضرم نم همسج
 ةلمهملا داعلا باب ىف ىرهزالا لاق . لق

 عطعضت و مصعصت ديعسوبأ لاق نيملا مم

 © مضخو لذ اذا دحاو ىمع

 يراخبلا سيحصفتبث دقو (ملضإل
 . للبت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ملسمو
 هيلعيملاعت هللا لصّتا لوسو لاق لاق هنع

 ةأرملا ناف ًاريخ ءاسنلاب اوصوتسا » ملسو
 ملضلا ىف ء : مام ٠م
 ع ىشج رعا !نإو علص ن

 هتكرت نإ وهن رسك هميقت ثبهذ ناق هالعأ

 هحيصحصف ىراخيلا ءاور4ج وعأ لؤي /

 كبرلأق ذإو ) لجو رع هللا لوق باب

 ءتقلخ

 ةلعقللا باب ىف مهوق هنع بهذ هلحر ىف

 *ريغو ىرهزالا لاق. منغلاو لبالا ةلاض
 عاتملا امأف ناويحلا ىلع الإ ةلاضلا مقت ال

 لض لاقي ةطقل ىمسي لب الاض سب الف
 وهفناويحلا نم اههريغو ريعبلاو ناسنالا

 ىاوطا امل لاقيوةلاض عمج لاوضلاو لاض

 تصممو ةيفاهو ةيماه اهتدحاو قاوهلاو

 الباهبجو ىلع تيعذ اذا
 *« قئاسالو عار

 ءىثلا تنمض ردصم نامغلا #نمض#

 نماض انأف هب تلفكح اذا اناض هنمضأ

 ,ثلا نمض محلا بحاص لق , نيضو
 هلدجف لفك هايإ هئمضو انامضو انمض هبو

 ىف هلوقو . رجلا فرحبو هسفنب يدعتي|

 نيمضلا نم الاح نسحأ نيمالا بذيل
 هلوقو ىورطلا لاق . مدق 6

 تلصو تنهو

 5 نماضلا ىبعي
 ظفحي هنأ ديري نماض مامالا ثيدحلاف |
 ظنملا نامشلا ىنمو مهئالص موقلا ىلع

 ينامحلا ىعمو مع

 ناهض هانمم ىورهلا ريغ لاقو . ةياعرلاو

 هسفن هب صخب الو هب موقلامعي ىأ ءاعدلا

 موقلا نع ةءارقلا لمحتي هنأ .هانمم ليقو

 مايقلا لمحتي كلذكو لاوحالا ضع ىفا (ةنبلغ ضال 3 لعاج نإ ةكئاللل
 . 11 مام” ا 85
 ع رشف ىوغب لا امك انجح اعلا ارككردأ نم

 امض لمتحيمالا ىف ىفاشلا لاقو . ةئسلا | لض .يدللا فالخ لالضلا «لاغ+ا
 ,ركذلاو ةءارقلاب ةفلاخخلا نم اوباغامل | ءاما لضأو هريغ ىف بهذ قيرطلا نع



 مص
 امك ب

 ىذم رتاج رشفىذ وحالا بحاص لاقو
 مازتلا وهمومألا ةالصل مامالا نامض ىنمم

 ةالصنالهسفن ىفهتالص ظدحو ابطورشب

 اوماقاذا مهنأ هانعمليقو هيلع ينبت مومأللا

 نع ةيافكلا ضرف طقس ةعاجلاب ةالصلاب

 ىلا نب ريعم ةديبعوبأ لق نيماضملا

 لوأ وذو هل كثيدطا بيرغ يف هيأر ابق

 ضعب نع ثيدملا بيرغ فنس نم
 ”ليمش نب رضنلا مهضعي دنعو ءاسعلا
 كلذكو لوحفلا بالصأ يف ام نيماضملا
 كزذكو مالسنبمساقلا ديبعوبأ هبحاصالال

 ىرهوجلا هرك ذك ذكو ىورهلا هنع هاكح
 نيماضملا حلا بحاص لاقو مهريغو

 نهم أك<يش لك ن٠ لماوحلا نوطب يف ام
 نماَض ةقانو ثيدلأ همشمو لاق هئمضت

 لق . ًاضيأ كلذ نم لماحو نامضمو
 رصتخلا ظافلأ حرش ىف يرعنالا
 تيمس لوحفلا بالصأ ىف ام نيماضملا
 اهم اكفاهروبظ ابعدوأ ىلاعتهللانال كلذب
 راونالا ملاطم بحاص يكحو . اهتتمض
 نيماضملالاقدت !مامالا سنأ نب كلام نع
 نم بيبحن,ا نعو . نوطبلا ف نوطملا ىف ةئجالا

 ليقولق لوحشلا ووهظت ام وم هباحصأ
 . لبح لشم نوطب ىف نوكي ام نيماضملا

| 
 مص

 طيصولا نم موبلأ باتك يف هلوق . ةليحلا

 طيسبلا ىف وه هرسف دق نيئابغلا ىلاوت

 هيلعو هك انومضم نوكي نأ هانمم نأ
 باتكر خآو تاباكحلا باتك ىف مطوق
 هحرج ناو كلذ ريغو بذيملا نم نهرأا
 نم كلذ وحنو تام نأ ىلا انمض قبف

 وهومبملا رسكو داضلا حتفي وه تازاجما

 < مأتم ىأ هاندمو مجو ند ىلع

 طيسولاوىفزملا رصتخميق هلوق انضإع
 ةدشل مميني له مميتلا باب ىف زيجولاو

 حوتنم روصقم انضلا نالوق هيف انضلا

 ءاد وه ليلا ف سراقنبا لآ , داضلا
 هنم ءىرب هنأ نظام لكو هبحاص رماخ

 زيجولا حرش ىف ىفارلا لقر . سكن

 هلع ىذلا وهو لاق فئدملا ضرملا وه(

 ىفاراا مالك اذه ضرم عون وهف انمض
 لهل اق. سراف نبا لوق نم بيرق وهو |

 ريكو داضلا حتفب ىنض هنم لاقي ةغللا

 داضي نض وهف انهنونلاسننب ىضي نونلا

 ىلع ينضو خيشك ةنونم ةروسكم نون م

 هيف ناتفللاو ىرهوملا لاق . ىعع نزو
 هتك رت هيف لاقيو لاق رحو ىرح لشم
 هيف ىوتسا انض تلق اذاف اينضو انض
 لصالا ف ردصم هنالمجلاوثنؤملاو رذملا

 انلق اك تممجو تينث نونلا ترسك اذاف

 ا



 ١ملو | قرط عوضا

 وه لضنملا لق . رئاط عوضلا لبجلا » هلقثأ ىأ هانضأ لاقيو رح ىف
 ىديبزلا لقو . ناعيض هعمجو موبلا ركذ | ةضورلا يف روكذم عوضلا عوض

 يرهوجلا لاقو.ماطلاسنج نم رئاط عوضلا | ةمجعملا داضل 0 وه ةيمطأألا باب يف
 ه لعأ هللاو.ماهلا سنج نس ليللإ ريط وع بمحاص ٠ ةليبملا نعلايو والا حتفو

 ءاطلا مضب وه ةضورلاو بديلا نم هايملا | ممجو بطلا: ملالا بيبطلا «ببطإ»
 حتت :وماللا مضت و نيتلمهملا ءاحلا ناكساو | تنك ام لوقت ءابطأ ريثكلاو ةبطأ ةلقلا

 ولمي رضخأ ءىش وهو ناتروهشم ناتغل | ببطنملاو ءابلا رستكب تييط دقو ًابيط
 هب ءاملا بلحط دق لاقيو ءاملا | بطلاو بطلاو بطلا ملع اعني ىذلا
 ةنخ برطلا ةفلا لمأ لاق «برطإ» ٠ قذاح ل كف بطلا ىفناتفلاهمض وءاطلاحتنب
 * رورغ وأ نزح ةدشل ناسنالا بيصت | *ىرهوجلاةلجاهذهلاق برعلا دنع بيبط

 لهأ لاق لمفلاو رورسلاب سصتخب لدار من أضوت نم » ثيدحلا ف «عبط#
 ةغللا | هرخآ ىلا 4 كدصيو مهللا كئاحبس لاق

 « ةمايقلا موي ىلإ سكي ملف مباطب عبط»
 ةلمهملا ءاطلا مطب وه ابراأ باب لوأ ىف ءىثلا عبطو ملأ عبطلا ةغللأ لعأ لق

 ىلوألا نيشئلثم نيءاثيو ءأرلا ناكساو | ناتئل اهرسكو ءابلاحتفب عباطلاو م رخ ىأ

 غطحقلافو ًادرالكؤي تبن وهو ةمومضم عبطلاو ةغالا لها ( لاق هب مع ىذلا وهو
 رجش نم رجشدللاب ءافرطلا *«فرط#» ١ نم راسغأ ةاكز باب يف هلرقو . ةيجسلا
 © ةفرط اهدحاو ىداوبلا | حتفو ميما مضب وه ةغيطملا ةقانلا بذملا
 ناتفل ثنويو ركذي قيرطلا «قرطإ# ١> ىه ةغللا لهأ لاق . ةددشملا هابلاو ءاطلا
 ىف ىاتدجسلا متاحوبأ لاق . ناتحيصف ا © لمخأب ةلقتملا

 زاجل لهأ هئنؤي قيرطلا ثنؤملاو ركذملا | باب يف روكذللا ب ياحطلا 4 بلجطإ#

 ( تافنلاو هامسالا بيذهت و جس ؟4 م )

 « تومصلا دم بيرطتلا

 ةضورلا ىف هركذ ثوئرطلا (ثرط#
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 | لق برعلا رثكأو دهن لهأ هركذيذ
 هللا لاق . ريك ذتلا ىلع لدي هك نآرقلاد

 نم
 حم نغ هربغو ىزربلا نبا مداقلاوبأ

 حقتب معطي انه هلوق نأ بنما ظانلأ
 5 شياب نبأ لاقو . نيملاو ءايلا | بايف هلوق ( ميقتسم قيرط ىلاو ) ىلاعت
 حيرص طلغ اذهونيملا ح فو ءايلا مضب ا الث الجر تقرطتسا بذراا نم نامفلا

 «ىنباد ىلع هيز أل الخل هنم تبلط هانعم

 حتفب معطلاو لكؤي ام مامطلا ممل

 ماعطلاو رمهمعط لاقي قوذلاهي دؤي امءءاطلا

 ىف نيدلإ رسكي معطي ميطو ماعطلا ملا

 معاط وهف امل لبقتسملا ىف اهحتفو يضلل
 وهف مغ ماني منغ لثم قاذ وأ لكأ اذا

 ةلم ثبلط هتممطتساو انأ هتمعطعأو مغ ْ

 ىرقلاو مامطالا ريث مامطم جرو ماعطلا

 ريكس نيعلا حتفو ميما رسكب ممطمو
 ةنمألاو ق قوزرم مبلل مشب معطمو لكألا

 ةعيضلا هذه تل معلا ةلك أملا ءاطلإ مضب

 محلوقو . ىرعوملا هلق نالسل ةمملط
 وضح ضنلا فطن ملىنلامالئلالوبىف يرجو

 مل ىذلا دارملاو لكأي ملىذلا ىأ ءايلا حتنب

 ههيشأامودي كنحي ام ريغونإللا ريغ لكأي
 لسغلا بجو هببشأ امو زيخلا لكأ اذا
 ىح ةرملا عيب نع عن ثيدلملا ىفو

 ريكو ءلملا ناكسلو ءاتلا مضب ميت

 ةرغلا ثممطأ لاقي ةغللأ لهأ لاق . نيعلا

 روهشملا ثيدحلا هنم ومعط اهراصو تكردأ

 لخم نع ىنوربخلا لاق لاجالا ةصق ىف

 خيشلا ركذ دقو . ممطا له ناتسي

 الوأ هانركذ ام باوصلاو حيبق أطخو

 ثيدحلأو ةغالا بنتك ىف ةروهشم ةظفالاو

 اذه نالطب ناب دصتقت اهنأو هتمدق ام

 . نيبجولب لاقي هنأ مهوب وأ هب رثتي الث
 ماعطلا ةغالا لهأ نم هريغو سراف نبا لاق
 ىلاعتّنأ لاق ءاملا ىح معطي ام لكى لع عقي
 يعط ل نمو ىنم سياف هنم برش نش )
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لاكو ( نم هناف

 ءافشو معط ماعط اهنأ > مزمز ىف ملسو |
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق « مقس

 4 ىيقسيو ىمعطي ىبر دنع تيأ 0

 ءابقتلاو نيئ حلا نم ءاملعلا دنع حييحصلا

 معاطلا 5 ٌّةّك وك طعأ ةأانعم نأ عريغو

 15 لهأ ماعط نم معطي ليقو براشلاو
 حسأ ىدوع.ملا لاق ىفارلا لاق . ةقيقح
 «براشلاو معاطلاةرق عع أءانهس فريق ام

 باتك ىف بذهملا ىف هلوق : نمط الع
 باتك ءاثثأ فو هللجو نمط ناو تايدلأ

1 00 
 : ىلذألا رعش اضيأ ةئم ريسلأ

 هتارقأ يقلا نمط اهنرلو |

 ناسرفلا نعاطت لبق ىأرلب

 : بوعش نبا رمش ىف ليلقي هدعبو



 لذي ىلط رفط

 ىسفت و ىحاص نيه أل

 سمشلا عامش لئم ةنمطب
 ىرجمامو نوقلابومرابب رضلا نماعلا

 ةعيقولا ف ريمتساو اونضمطأو ا ونعاطتواهار خخ

 مهتنسلأبايل ) ىلامتثلا لاق نبدلاو بسنلا ف

 يف اوئمطو ) ىلاعت لاقو ( نيدلا ىف ًائمطو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىعنو ( مند

 قالخانم هلدجو باسن الاف نعطلا نع

 اةستسالاوةحاينلاو وعر فك هلمجوةيلهاجلا
 ةيصولا بابىف روك ذملا نوعاطلاو ءاون لب

 ًادج قم مروو ربي وه فورعم ضرم
 رض أه يلا وحام دوسيو بط عم جرخب

 هعمل صو ةردك ةيجسعنب ةرق“ رم وأ

 قارملا ىف جرضيو «قلاو ب بلقلا ناةدخ

 هدي الاو ًاباغطاب لاو
 © دسجلا

 طيسرلا نم مءحاكتلال الوأ اينالوق 3 هك رفط

 ةرفطلا .ةرفطب وأ 0 ليو

 لاق . ءاقلا ناكساو ةلسمهملا ءاطلا حتنفب

 رفط لاقي لمجملا بحاصو نيملا بحاص

 رس اسوم باص الا

 ىرهرجلا لاقو . عافترا يف بئواذا

 بثوماتمم رفط ندعلا رمت ىف يديب زلأو

 نوكي لولا ىلعو ىنمي ام اذه ىلف "لا
 رفطلاو مدقتلاو عافت رالا ىف ماع بوثولا

 ىلع ىناثلا لع نك و عافئرالب صتخم

 *« لوالا ةتفاوم

 ىدحاولا نسحلا بأ مامالا لاق ة«لفطإلم
 لق جملا ةروس لوأ ىف طيسبلا هباتك يف
 نم طقس, نيح الفط يعدي ىضلا مثرهلا وبأ
 برعل لاو مل لا وبألاق. رت نأ ىلإ همأ نلعب |

 راوجو لفط ناتوراجو لثط ةيراج لوقت

 لاقيو لفط ناماغو لقط مالغو لفط

 سايقلا يف ناتلفطو نالذطو ةلفطو لفط

 ةأرملا تافطأو تالف لاقيو لانطأو
 لاقو . لفط تاذ تراص اذا ةيبظلاو

 نويوحنلاو ىتاملا باحصأو نورسفملا

 لئطلا وأ )  ىلاعت هللا لوق ىف ةغللا لهأو
 ( ءاسنلا تاروع ىلع اورظي مل نيذلا

 دربملا لاق . لانط ألا انه لفطلاب دارملا

 « ردصملا زاج هزاجم هريغو

 وحلا سلطلا ةفلإ لهأ لاق ؟سلطإل
 هسلطأ باتكلا تملط دقو سطلاو

 سلطلاو سلطالاو سلطمتفا طع ماللا سكب ١

 ص لاقي سالطاهممجوقلخعا ا 8
 ءاطلا جيتني ناسليطلاو بولا سلطأ

 ىرهوجلا لق . ةسلايطلا دحاو ماللاو

 برعم ىسرأف هن ل ةمجسلا عجللا ىف و ءاطاو |

 مالك ىف سيل هنأأل هميخرت زوجي الو لآ
 التمم الإ نيعلا سكب لميف برعلا

 ضايع ىضاقلا رك ذو . تيمو ديس وحن |

 يف ءايلا عم نيسلا فرح ىف قراشملا ىف

 حب لاقي ناسليطلا نأ ةجاسلا ريسفت
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 اذه . لكأ وهو اهمضو اهرسكو ماللا
 8 حتنلا روهشملاو بيرغ وهو ةمالك

 كوامم فرصت قالطلا دح « قلط
 حاكنلا مطقنيف بيس الب هئدحي جزا
 ةفئلاطو قلاط ىه ةأرملا ىف لاقيو هب

 وهوءاطا فذح حيصفلا روهشملاو ءاهلاب
 . امعريغو هقفلاو ثيدحلا ىف ل.متسملا

 هلوقىف ءاحلاب ةقلاط بذهملا خسأ ىف عقوو

 نإولصف ىف قالطلا ىف طرشلا باي ىف
 اذه هلوقو لاق مويلا قلاط تنأ لاق
  مويلا اهقالطب ةقلاط نركب نأ لمتحي
 ناتقااطهيبنتلا نم مضأوملا ضعب يف عقوو
 « ةنزا هذه ىلع راج وهو

 نينجلاةيد ىف بنما يف هلوق (للطإط
 ةانثملا ءايلاب لطي ىور لطي كلذ لثمو
 ىهورو ةمومضملا ماللا ديدشتو ةمومضملا

 ةففخلا ماللاو ةدح وملا ءايلا حتي لطب

 يعمو ءابلا فرح ىف

 لاق ىرهوجلا كق . رده ةانثملاب لطي

 لطأو لولطم وهف همد لط لاقي ديزوبأ

 لآق هردهأ ىأ هلطأو ىلإعت هللا هلطو
 ةديبعوبأو ءاطلا حتفب همد لط لاش الو
 1 هيل ما كذاب
 مساقلا كيس ونأ لاق هب الوش ىف يىاسخلاو

 2 8 كلذ مهقت دقو

 | هلوقو لطأو لطو 0 تاغا ثالث هيف

 ىف حاربجلا باتك لوأ ىف طيسولا ىف

 ا
 رهخ

 ىلا ىبر وا لتقلا يلع هارك الا لئاسم
 ءىشلا وهو ماللاو ءاطلا حستفب وه للط

 لل ناسنالا صخشل لا-ةيو عفترلا |
 لطأ لاقي ةغلا لهأ لاق حلا ةلالطو
 ديدشتلاب لاطتو فرشأ ىأ ءىثلا ىلع

 عةنع دعس ءىش ىلإ رظنب هقنع دم اذا

 هدئتلاوةفاظنلا ةغللا ىف ةرابطلا ة( ربط
 ثدحلا عفر عرشلا ىفو . ساندألا نع

 مميتلاك امهانعم ىف ام وأ ةساجنلا ةلازاو
 ةثلاثلاو ةيناثلا ةلسغلاو ءوضولا ديدن

 لاسغالاو ةساجنلا ةلازاو ءوضولا يف

 ساسو ةضاحتسملا ةرابطو ةنوئسلا

 يف مئاد ثدح نم امعانمم ىلا م5 لويلا

 جم ليز الو مفري الو تاراهط هذه

 ثدخحلا مقر ةرابطلا نأ ىلع رصنقا نمو

 ىلاعتّشاو هان 0 ذام هنم جرخي هنأال صقان

 امرحصفقأ| أ ناترورشم ناتغل اهعضو

 طيسولا لوأ ىف هلوقو . ةراهطو ًاروط رهطي

 ةلازا ىف رابطتسالا بحتسي زيجولاو

 مامالا لاق .. ةثاثو ةبناث ةلسفب ةساجنلا ْ

 ءاطلاب أرقي نأ زوجي ىفارلا مساقلا وبأ
 باطماثعم ةلدوللف ةمجعملا ءاظلاب و ةلمهما

 3 هلك اذهو طايتحالا ةمجسملاو ربطلا ا



 اخ فوط

 ىمم ىف ةئئاطلا نال ةنالا لهأ دنع ام | ةأدتبملالوأىفيامت هللا هحر ىناشلا لآق

 ةثالثب ربطتب الو تضيحتسا اذا ة 00 زيمملا

 مفأ ]أ مالك اذه ًاميمج امبب ءىوق مايأ
 * قف ل تفر +

 ضيملا باب ىف رحبلا بحاص رك ذ دقو
 الرمفاشلا لوق نأ

 اك اهنم دحاو حجري و ةلمبملاو ةمجعلاب
 باوسعلا حيحصلاو . يبفارلا هحجري م

 ىف ةيجعملاب هنأ راما فورعملا روهشملا

 ه نيعضوملا

 هنم ةمطق ءىثلا نم ةفئاطلا (فوطإل

 للامتهاوق قئىرهوملا ريغوىرهوملا هلق

 ( نينمؤملا نم ةفئاط اعياذع ديشيلو )

 دحأ ولا اهنعىلاءّتهّنأ ىضر سابع نبا لاق
 لاقي نأ زوجي ىورسملا لاقو . هقوف اف

 لاق . ةئئاط سفن اهم دارب ةفئاط دحاوال
 هلوق ىف ةفئاطلا ىف اوذلتخا ىلمثلا مامالا

 (نينمؤملا نمةفئاط اعباذع ديشبلو) ىلاعت

 لاقو . .دحاو لجرهلقأ دهاجيو ىخنلا لاق

 ةعبرأدي زوبأ لاقو.نالجر ةمركعو ءاطع

 نع دازو لاوق ألا هذه ىدحاولا يحو

 نسخ ع نعو» ادعاصف ةنالث مهنأ ىرعزلا

 نيوجولاب يرق ربظتسإ

 ةرشع أ 00 رمت يق ع لاق ةداتق نعد*-5
 ل 0 لو

 بجي ام لقأو نانثا ةعاما لقأو ةعامج

 ىدحاولا لاق نانثا يدع ةفئاطلا ىف

 باذع ةدابش ينىرحشب نأ يمل يذلاو

 بلغألا نأل ةعاج اون وكي نأ انزلا

 نب ةعيب ر نع ىكحو . ةءابللا ةفئاطلا ىلع

 ةفث اطلالاق هنأ كلام خيش نمحرلادبع ىلأ
 ءاءاعلاونبرسفملا بها ذم هذه . ةسخ انه

 لاق , ةمبرأ اندنع ةفئاطلاف انيهذم 1

 ىتئاشلا لج يب ها رفصالا دماح وبأ خيش

 ةبالادته ىف ةنئاطلا هنع يلاعت هللا ىذر

 هلوق يِقو ةثالث فوأعا ةالص ىفو ةعيرأ

 ةقئاط صنم ةقرف لك نم رثن الولف ) ىلاعت

 دحأو ةفئاطلا لاق ( نيدلا ىف اوهقغتيل

 نأ انيهذمو دماح ىبأ مالك اذه ادعاصف

 سلو ب حتسم ائؤلاب ا ذعةفئاطلا روضح

 ىفاشلالاق دقو.ملعأ ىلاعت هّللاو بجاوي

 اذاو ) ىلاعت هللا لوق ىف باحصأالاو
 مقتلف ةالصلا م تننأت مهيف تنك

6 000 
 دارا ةي ' ما ريحا ىلإ ( العم ملم ةدئاَط
 ادعاصت ةيالث مامالا امم ىلصي ىلا ة همك ءاطلا 0

 ودعلا هجو ىف نوكمت ىلا ةفئاطلا كلذكو | مهنأ ةيآور ىف سايعنبأ نعو . نيهسملا

 ىتفاشلا لاق . ادعاصف ةثالث مه دارملاو | لاق يدحأولا لاق ٠ نيعبرأ ىلإ ةعبرأ

 فوملعا ةالص لصين ءركيو باحصأألاو | ريغ ىلع وبف دسحاو لاق نم امأ جاجزلا



 فوط ١
 مدام ةثالث : مامالا قوس ةتس نم لقأ

 صن اذكهو ودملا هجو ىف ةثالثو هفلخ

 ا قشاو ىلزملا رمتخم ىف ىفاشلا هيلع

 هوك و ءاسأ فلاخ ناف اولاق هيلع انباحصأ

 ضرغعاو مهتالص تحصوةيهيزتت ةهارك
 ١ ىضر ىفناشلا ىلع دواد نب ركيوبأ

 ةثالث ةئئاطلا لقأ هلوق : لاقو مهلع ىلاعت

 قلطنةنالاو عرشلا ىف ةقئاطلا نألل أطخ

 ءارفلان نع بلم يكحةغلا امأ . دحاو ىلع
 ةفئاطلا نأ برعلا ن ا هدا لاك هنأ

35 
 هلل

 ىفاشلا جتحا دقق عرشلا امأو دحاولا

 | الولف ) ىلاعت هلوقب دحاولا ربخ لوبق ىف
 ىف اوبقفتيل ةفئاط محنم ةقرف لك نم رغن
 انباحصأ باجأو دحاولا لع ابلمل ( نيدلا
 روبشملا وهو اهدحأ: ةيوجأب هضا رثعأ نع

 زو ةفئاطلا

 ىف ىفاشلا لاق امناو دحاو ىلع قلطت

 ةفئاطلا نوكت ال نأ بحتسي فول
 ةنئاطلا ىف ىلاعت هلو ةثالث نم لقأ

 ! نأ 1 نأ هل ماسإ يأ حيجأولاو

. 

 ا اذا ساما اهذخ الوز ىل ]وألا
 قدوم ايلي زو ور ا

 لامتو ناحيسل د( دا نم اونو 1: يلف

 ما ع ١ يلا ةزفالعلا ْى
 ىرخا ةفئاطش كو ) ىرخ موز ةماعلا

 ا مرذح اودخأيلو كمم اولصيلف أولصي

 هذه ىفعجلا ريمضب منع ريمخ( مهتحلسأو

 ىفتنئاطلاامأوةئالث مججا لقأو الك ناو ولا

 دحاولا لعاها ل امتاقاهبدهبشتسا ىلا ةيآلا

 دحاولاب لصحي راذنالا نأ وهو ةنيرقلا
 نأل ةعب أ, يلع اهانلمح انزلا ةنآ ىفو
 سائلا نم الم ىف كلذ راهظا دوصتلا

 تشي ىلا ةنيبلا اهنألو دحاوب لصح الف

 ىلاعتو هناحبس لاق دقق ليق نآف انززلا اهب

 اوهقتتيلةنئاط مهنمةقرف لكنم رفن الولف )
 اوعجر اذا مبموق اورذ:ياو نيدلا يف

 عجلانأ با وجلاف عجل ريض داعاف ( مييلا
 قرفلا نم عمتجت : يلا فئاوطلا ىلا 5

 هيلع ىلاعت شا ىلص هلوق .ملعأ .ىلاعت هللا

 وأ نيفاوطلا نم اهنا ملسو

 اذه ريسعت ىف ىورطلا لاق « تاناوطلا

 مداقلا فئاطلا منهل وبأ لاق . ثيدحلا

 8 نوفاوطلا همهحو قكرب كيدخي ىذلا

 مادا نوفاوطلا محلا بحاص لاقو |

 ىاطلعا نايلسوب أ مامالا لاقو . كيلاملاو

 امهدحأ نيبجو ىلع ثيدحلا اذه لوأتي

 فوطي نكو تيبلا مدخب اههيش نوكي نأ

 رخآلاو ةنهملا ةجلاعمو ةمدخال هلهأ ىلع
 اذا و ةجحاحملل بف وع نك اجوصسو ةلأسملاو ةحاسلا فوط نك اههبشنوكي نأ

 ىف رج الك اهتاساوم ىف رجألا نأ دير |

 ضر_ءهنيو ةجاحال فوطي نم ةأسأوم
 نم يأ ملاطلا بها لاقو . ةلأسلا



 1 بط
 ءاوالاو ةدافرلاوةياقسلاو ةباجلا نم يدق ١ ىلع ردقي الودنع كني المو نيرركنملا
 نب دسأ مسن لئابق فانمدبع عبتف | ةمدخلاب رركتملا فئاطلاو هنم ظنحتلا

 ْس ثراملا وشو ةرهزو متو ىزعلادبع :١ لمتحي تافاوطلا وأهلوقولاق اهيف فطالملا

 مسهنأو نولذاختي ال هنأ اونلاحتو ريف روك ذلا نم نيفنصلا رك ذ لمتحيو كشلا
 نيملاظلا نومقديو نيمولظملا نو رصني | ىنمم ىنمم نوكي نأ هيشيو تلق ثانألاو

 ىدعوموزنعو مهسوحمب رادلا دبع عيتو 5 نيفاوطلا نأ لعأ هللاو ثيدحلا
 فالحألا نو ءالؤهو هَ اوتلاحتو | ةر ورضالموقح ىف باجحلا طقس رانمصلاو

 نيبيطملا نو.سي مهعم نمو فانم دبعو | رارحالا نم ةريغفالخم متل ادم ةرثكب

 اوناكفايط اهوألق ةنفج اودرخأ مهنأل | ىف ةساجنلا مكح طقسي اذكهف نيمباتلا

 لسيقو نوعيابتيو اهيف مهيديأ نوسمغي | نال تاناويحلا نم اهريغ فالخب ةرملا
 دبش مهاومأ بيط نم اوجرخأ مسهنأل | اذه ىلا راشأ دقو نيفاوطلا نم ةرملا

 هنأ قاثلا فلطاو * فايضأالل هودعأ | ىكلاملا ىبرعلا نب ركي وبأ مامالا ىنمملا
 بيرغلا فعضتسي نم شرق ىف ناك | حرش ىف يذوحألا باتك بحاص
 اوعيابتو كلذ اوركنأف هلام ذخأيو هملظيف | حيحص ثيدح ثيدحلا اذهو ىدمرتلا

 هّللادبع راد ىف ملظلا نم ملظلا عنم ىلع | دواد وبأو هئطوم ىف كلاع هأور روهشم
 ونبو مشاه ودب هيلع عمتجا ناعدج نبا | ثيدح وهيذ.رثلالاقامسريغو ذم رئلاو

 منو ةرهزو يزعلادبع نب دسأو بلاطملا * ملعأ ىلاعت هّللاو حيحص نسح

 مهنأل لي ريق لوضفلا فلح أذه ىمسو مسق ىف بذملا يف هلوق 6 بيط ©

 ليقو فايضألل مهلاو ءأ لوضف اوجرخأ ءاطلا حتفب وه نيبيطلا فلح ءىنلا

 دحاو لك مسا ةعامج - مهرمأب ماق هنأل لوضفلا فلح مهعمو ءايلا رسكو فحمل

 ثراحلا نب لضنلا معتم لضف مهنم | لبق شرق ىف اناك نانلح اه ءاقلا مضي

 ةلاضق نب لضفلاو ةعادو نب لضفلاو . ملسو هيلع ىلاعت هللا . ىلص انين ةوبن

 ملسو هيلع اعت هلا ىلص هللا لوسر ناكو او وه ماللا ناكساو ءاحلأ ركب فأيطاو

 فقالا فاضي اناكو ولوضفلا فاح ف ميعم

 «زبجولاحرشنم هنلقت نيبيطملاعم لوألا
 ا نيب عزانت م وهنأ امعدحأ ةعيبلاو دهعلا

 ناك هذ رادلادع ى يبد فائمديع ىب يإ
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 عضاولا ءأسأ ىف فكصق

 نيتلحر م ىلع فورعم دلب *فئاطلا#

 اش . قرا بج يف ةك نع

 يبثلا تاوزغ دحأ هنع ىلاعت هللا ىضر
 اهيف لتاق ىلا ملمسو هيلع ىلاعت هنأ ىلص

 ه«ريسلا ىف رصتخللايف هرك ذ فئاطلا ةازغ

 بلب ىف ةروكذم * ماشثا ةيربا ل
 تاذ ماشلاب ةفورعم ةنيدم ىه رارقالا

 ىف ةلخاد ىهو نور ألا ةيحان ىف نصح
 سدنملا تدي نيبو اهنيب ةسدقملا ضرألا

 ماشلا ةيربط اولاق امنأو نب_كحرم وحن

 ةفورعملا ةدلبلا ناتسسربط نع اوزريديل

 ابيلاو يربط اهيلابسني هنافمجعلا قأرعب

 بيطلاوبأ ىضاقلاوىربطلاىلعوبأ بسني
 ءأوثاو هابلأو هاطلا حتي ىهو ىربطلا

 هريغو يزال ١ اهديق اذك نيسلا ناكساو

 ابنم عضأ وميفاضورأا ىف ةروك دم صو ا

 © ريولأ يف ثونقلا

 نينيسوءارلاو ءاطلاحتنب #سوسرطإلع
 باتكىف ةروكذم ةمومضم ىلو الا نيتامبم

 0 ةنيدم هو نيباتكلا نم فقولا

 اذ نم ماشال ةرواجم نمرألا دلب يف
 هذهىف ع اهيلع ىلوتسا دقو تارثلا

 يش فقو نإ ىلا ذهلا لوقو . راصع 8

 ةطخ تعسنأو سوسرطك روفثلا ىلع

 سوسرط لاح اذهب دارأ اهيلاوح مالسالا

 © راصعألا هذه لبق

 ىلإ روباسين روك نم ةروك «سوطإ#
 سوط ةبصقنأ رباطونأجعأشلأ ورم ةيحان |

 نإ ىورما هلاق

 ءاظلا فرح

 ةيبظ ىث الاو فورعم ىلا «ىظإ#
 لإ | عمجو ءاملا ولادك ٠ بأ 0 تقلا يف دل محو ءاملاب

 ْ ءاظقرنكلا يف همتجو لفأ هنزوو لدأو

 لاق : لوعف نزو ىلع وهو يدثك ىبظو
 ءابلا حتفي تايبظ ًاضيأ لاقيو ىرهوجلا

 ًفخامأيل فاثأن هيب هيبنتلا ا هلوق امأو

 5 5 ضخما نأ ْن 5 اضخم ةيبظ

 « ىبلغ ركذلاو ةيبظ الإ ين ألا ىف لاقي

 ءاقستسالا ءاعد ىف مهوق 6 برظ ل“



 رفظ

 ىهو ءاظلا رسكب 6 باراظلا ىلع مهللا د

 ءاظلا حتنب برظ اهدحاو راغصلا ىناورلا

 <« ءارلا ريكو

 ثيللا لاق ىرهزألا لاق 6 رفظ “٠

 ماو رئاطلا رفظو عبصألا رتظ رفظلا

 لاقيو ريقاظأ رافظالا تاعامجو رافظألا

 هرفظ زرع اذا نالف هحو ف نالق رفظ

 ءاثقلا ىف ريملتلا كلذكو هرقعف هلل ىف

 رفظلل لاقيو اهلك ءايشألاو خيطبلاو
 محلا بحاص لاقو. ريئاظأ همجو رونظأ

 ناسنالا نوكي فورعم رفظلاو رئاثلا

 رك رتظلك اأو ارث نم ةء ا رثام امأو هريغو

 بالا ريطلا نمو كيضلا ال ١1 رظغلال يقو

 اع ناحألا الق : مجلاو
 ده يفأو روغفط 2ا وهز رافخأ

 ىذلا رامظأ ممج هنأ ىلع ال ريفاظأ 37

 امأوعمجي عجب لك نيل تلا جرم

 اما ةهدنئع ريفاطظأ ن ناو رفظالا لقي نم

 راتظأمث رانظأ ىلع ارفظ عنج عمبلا عمج |

 رافظالا ليوط رئظأ لجرو' ريفاظأ ىلع

 هرفظوعامسلا ة ةهتح نف 55 لمش الوا اضن رع

 هرفظ هبجو ىف زرغ هرفظأو هرفظو ءرئظ

 رثظو هل هحاو ال | اذه

 اذ؟
 نبذلا ىلعو ) ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف
 ًارقو لاق ( رفظ ىذ لك انمرح اوداه
 . ءاقلا ةنك اس ءالقلا ةروسكم قلغ لا

 يهو ءانلاو ءاظلا ب كاسلاوأ أرثو

 هللا همحر يربكملا ءاقبلاوبأ لاقو . ةغل

 يذ لكن ارقلا بارعإ هباتك ىف ىلاعت

 ًارقيو ءافلآو ءاظلا مض ىلع روهمجلا رغلف
 ناكسالاو ءاظلا رسكب أرقي وءافلا ناكساب

 روفظأو رافظأ هم رئظلا ىرهوجلا لاق
 لجو لاقي تيكسلا نبا لاقو . ريفاظأو

 رانظالا ليوط ناك اذأ رفظلا نيب 2

 لاق . رعشلا ليوطل رعشأ لجر لاشب

 دوسأ رطعلا نمير 0

 ناسنالا رفظ لكش ىلع هلصأ نم قاتم

 نيعلابحاص لاق. ريفاظأو رافظأ ممجلاو | ىف
 1! ءهكعلاى 1 هل

 لاق رفطلاب ةييدط هب وأ

 هيلع وأهب رئظ دقوبولاملاب زرفلا رئظلاو

 .هيلعو هب ىلاعت هللا هرفظأو ًارفظ هرئظف

 ريئظو هب روئظم وهو رفظوأ رفظم لجرو

 هل اعد هرئظو هب رفاظ الإ ًارمأ لواحي ال

 رفظلا ثيالا لق ىرهزالا لاق . رفلظلاب
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 ىلاعت هلل رفظ لوقتو 3 يينط 98 زوفلا

 هب ترئظو هرفظ اذكو نالف ىلع ًاالف |

 قر لظأ ل وقتو هب روفظم وهو هب رفاظ انأف | ىلاعت هللا همحر رسفملا يباعتلا مامالا لاق

 4 تاغللاو ءاممالا بيدها ١ حج اننا ِ



 للظ لح

 الإ بوؤي ال رفظم نالفو هب ىلاععت هللا

 ملط

 ماللا ديدشتو ءاظلا حقو ميلا ركب

 تيبلا هلصأو هريغو ىرهوجلا هيلع ص ليقناف ةنلايملاو ةرثكال هتعن لعيف رفظلاب

 م مج

 0 ره 1 ص أ! ئاظم 3-10 عإ اماولو ما 5! أم
 رعش نع ا 1 رك ياعم ةللا رع

 م َّّض

 ملسو هيأعىلاعت هللا ىلص هل وق ملول رفاظت حدر نبا لاق

 ءاسأ ديف اذه ىلع دأز نف 2 هوضولا 2 ةدحأو عع اورام

 ةءاسالاو ملظلا ىوه مدقت دق 6 ماظو راصاذارهظلاّتنو رخامهوف#للظل#

 صعب تثأر امم اذه هلثم ءىتلكل صأ

 قرفلا ىف ليطابأب هيف ماكتب نيلهاجلا

 مامالأ هركذام بارصلاو ءفلاولظلا نيب

 بدأ لوأ ىف ةبيتق نب ملسم نب دم وأ

 نا أ ىلا ماوعلا ىعي نوهدي لاق بتاكلا

 نظلا لب كلذك سلو ىبعمي «ىنلاو لظلا

 ىلا راجلا لوأ ندمو ةيشعو ةودغ نوكي

 انأ مهلوق هنمو رثسلا لظلا عمو هرخآ

 اهرجش لظو ةنجلا لظ هنمو كلظ ىف

 | هداوسلبللا لظو اهمحاوتو اهرتسوهماعأ

 هترتسامنسمشلا ل ظو ءىش لك رتسي هنال

 الف ءىنلا امأو . اهطقسم نم صوخشلا
 ىلابق ال لاقي الو لاوزلا دعب الإ نوكي

 يف لاوزلا دعب ىمس امنِإو "يف لاوزلا
 ىأ بناج ىلا بتاج نم ءاف ل هنال

 ةبيتقنبأمالك اذه « عوجرلا ءققلأو مجر

 2 سيئن وهو

 : ملعأ ىلاعت هللاو هيلع رعأ ملف جييحصب

 ىم ٍريعبلا قوق ةلظملا باشخا مهطوقو

 | سيل ام هريغ هرك ذ دقو

 ىلص هلوقو . هديعن الف ءاسأ لصق ىف انه

 ملاظ قرمل سيل > ملسو هيلع ىلاعت هلا

 فرح ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىلأب « قح

 . ةللظمو ًاًفظ هاظي هملظ لاقيو نيعلا
 ملظلا لصأ هريغو وهلاقو ىرهوجلا لاق

 ةماظلاو لاق همضوم ريغ ىف ءىثلا عضو

 هيف ةنل ماللا مشب ةملظلا اورونلا فالخ

 لسيللا ملظأ دقو تاملظو ملظ عمجلاو

 ذاش وهو هأوضأ امو هماظأ اماولاقو

 . ةماظلاو ءاملظلاو ليلا لوأ مالظلاو

 رولا باهذ ةالفلا محملا بحاص لاقو

 كلذ ممجي مسا مالظلاو « ءاماظلا سو

 ناكنإو ليلا لوأ مالظلا ليقو داولاك
 . لبللا ماظأ لاقي ىورهلا لاقو . ًارمقم

 « ةمالظلا كردتس / هلال موق ملظو

 همر ىرهوجلا لآق . ءاظلا مضب ةمالظلا
 هبلطتامةءلظملاو ةماظلاو ةمالظلا ىلاعت هللا

 لاقو . كنم ذخأ ام مسا وهو ملاظلا دنع

 ةملظملا هودملظت اءةموللا محلا بحاص



 ملظ 3

 ءاغلا مشي مالظ ةمالظ مجج امهريغ لقو
 ىف ءىثلا عشر ملظلا لصأ ةغللا لهأ لاق

 نوملكتم لا انباحصأو مم مث اولأق ٍمضوم ريغ
 لاق . كلم ريغ ىف فرصتلا ًاضبأ ودو
 ملظلامقي نأ ليحتسو مريغو انباحصأ

 فرصتي الف هكلم ملاعلا نا ىلاعت هللا نم

 ملظيال هللا نإ) ىلاعت هلوقو كلم ريغ ىف
 ةعركلا تايآآلا نم ههابشأو ( ةرذ لاقثم
 هتاحبس هقح ىف ملظلا روصتتي ال هانمم
 ا بجي ىذلأ هانعم أده هنم مقي الو ىلاعتو

 بتكقوقي اءامأو هداقتعا دحأ لك ىلع

 حي رص ألطخ مرج ريذب بقاع الزيرسسفم أ
 ناك نإو هللا ىلع دودرم حيبق لهجد

 . كلذ نم هاري اب هتعي الف ةيئرملا ريك
 مال كبر امو ) ىلاعتو كرام هللا لوقو

 ع اريثك هلف لأس م اذه؟ كيدعلل

 راكم ىذلال اعف يلع هئانب ىف ةكلملا

 ليلقلا ىنت ريثكلا ملظلا فن نم مني الو

 بارعإ هباتك ىف ىربكتلا ٠ ءاقبلاوبأ 95

 نارمع لآ ةروس ىف هجوأ ةعبرأ نآرقلا

 5,56 ناظ

 كلذ نال اليلق عالتلا لحيهنأ ديرب ال
 دفرأ موقلا دقرتسي يثم هلوق . هعفدي

 .لاح لك يف ٍلمحلا ىفن ىلع لدي اذهو |

 ةرثكلل انع ًامالل نأ ىناثلا باوجلاو |
 اذا ةرثك دابعلا ىو دابعلل لباقم هنال

 ثلاثلاو . ًاريثك ناك ملظلا مهب لبوق
 ليلقلا ىنتنا ريثكلا ملظلا ىنتنا اذا هنأ
 هعافتنال ملظي اها ملظي ىذلا نال ةرورض

 ةدايز مم ريثكلا ملظلا كرت اذاف ملظلاب

 رضلاو معن هيلع زوي نم قح ىف هعفن

 هجولا . كرتأ ةمتنملا ليلقلا مللت نآك

 ىلا ساي ال ىأ بسن ىلع هنأ عبارأ رأأ

 راطعو راعو زازب باب نم نوكيف ملظلا

 صو ءاقيلاو.أ اهركذ ىتلا لاوقالا هذهف

 حجارلاو نيمدقتملا بتك ىف ةروهشم

 !اوهشنأو لوألا هجولا وج ةعاج دئح أ نم

 <« رركذملا تيبلا وحن ةريثك ًايبأ هيف

 رخآ ىف بذملا ىف هلوق  ناظإع
 مقو و داسقللا ةنلظظم ليللا نالو ةدتعملا ماقم

 نو.او ةمجمملا ءاظلاب خسنلا ضعب يف

 نم ةانثالا ءايلاو ةلمهملا ءاطلا ابضعب فو
 ىف رثك الا رع ةلسبماب ىذلا اذهو تحت | ةرثكلاهب داري الوءاج دق الاعفنأ اهدحأ
 : ةفرط لوقك

 ةفاحم عالتلا لالمم تثسلو

 ضعب هطيض هيو خسنلا | هالضفلا ةمالا ,

 بفصل طخ نع نياقانلا

 ىلا ةنلقم ةفللا لهأ لاق ةمجمملاب امأ دفرأ موقلا دفرتسإ يم هنكلو



 ليأل

 ةيطملاب ليللا هبشف ةل.مملاب اماو هعضوم
 امب لصوتيو بكرت يتلا ةلحارلا ىه ينل

 | مدعو ليآلا رسل كلذو ضرغلا ىلأ :

 © هيف جعزملا

 تيمس ةفورعم ريظلا ةالص 4 ره
 نم جوزلا راهظ اهزوربو اهروهلفل اري

 ىلع تنأ لوقي نأ وهو فورعم هنجوز
 لق . رهظلا نم ذوخأم وهو ىأ رهظك

 نطبلا نود اذبي رهظلا صخ اه ءاململا

 اذهب ىلوأ تناكن إو جرفلاو دخفلاو

 عضوم ريظلا نال عاتمتسالا لحم اهمال

 جوزلا ابيشغ ثف اذا هب رع رملاو بوكرلا

 هن اكف بوكر مولع عقترم ىأ بك ار وهو

 ناف ىأ بوك رك مارح ىلع كبركر لق
 اذكف ةءوطوم ىأ ًارهظ نوكت ال ىأ

 ربط

 نع ملعأ ىلامت هللاو هانعم « ىنغ رهظ نع
 امأن ةيافكلا ىلع داز ام وهو رهاظ ىنع

 هلوق .هنم ةقدص الف ةيافكلاو ةجاحلا ردق

 راهظتسالا بحتس؛ زيجولاو طيسولا ىف
 رصتخم ىف هلوقو . ةشلاثو ةيناث ةلسشب

 ءاظلاب هلك مايأ ةثالثا ربظتسي الو ىتزملا | ن“

 مدقت دقو ةليملاب ضيا زوجيو ةمجعملا
 باي يف بذا ىف هلوق . ءاطلا ىف هنايب

 ءامو قلطم ءام هيلع هيتشا اذأ امف ةينآلا

 يرحنيال امهدحأ : ناهجو هيفف لمعتسم
 زوجي هنال ىرحتي ىلاثلاو .  هرخآآ ىلا

 ىلع ةردقلا عم رهاظلاب ضرفغلا طقسا نأ

 ةمجعملا ءاظلاب وه رهاظلاب هلوف نيقيلا

 وه سيلو باوصلا وهو هانطيض 3

 ال هنالو م عأ ةمجعملاب هنال ةلمهملا ءاطلاب 0 بوكرملا ماقم رياقلامقأف تنأ

 « ملعأ ىلامت هللاو ةساجنلا بايب صنخي 0 ةتدصلا امأ ثيدحلا فو ءلمرلا ماقم

 بيرم باتك نم ىئثلا مسقلا نم لوالا ءزجلا نيملعلا بر هلل دمحاو من لع

 نيفلا بايب ًاححتنم ىتاثلا درا ىلاعت هللا ءاش نإ | هيليو ىووذلا مامالل تاغللاو ءامسالا

 * نيمأ هاضر هيفال انقفوي نأ ىلاعت هللا لأن 6 ةيرينملا ة ةع ايطلا ةرادا ةياعرب كلذو


